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VAZÃO DE
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
PARA SUA EMPRESA
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VISÃO
Promover a divulgação de
marcas para nossos clientes,
através de diversos veículos
de comunicação, de forma
inovadora e criativa com o
intuito de ser reconhecida
como agência referência em
geração de oportunidades de
negócios.

MISSÃO
Gerar oportunidades de
negócios através de ações
estratégicas inovadoras de
comunicação e marketing.

VALORES
Comprometimento com
prazos;
Comportamento ético,
correto e transparente;
Ações criativas e eficazes;
Relação de confiança e
respeito com nossos clientes
e parceiros.

ESPECIALISTA EM GERAÇÃO
DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
PARA EMPRESAS DE TODO PORTE

EMPRESAS EM
CONSTITUIÇÃO

EMPRESAS
INICIANTES

PEQUENAS
EMPRESAS

MÉDIAS
EMPRESAS

GRANDES
EMPRESAS

0 Anos

0-2 Anos

2-5 Anos

6-10 Anos

Acima de 10 Anos

06 a 20 colaboradores

21 a 05 colaboradores

Contratando colaboradores

02 a 05 colaboradores

Acima de 50 colaboradores

Clique no ícone acima
e saiba mais

MARKETING ONLINE
O Marketing Online tem por objetivo um conjunto de ações que visam reforçar a marca da empresa e gerar
oportunidades de negócios, por meio de estratégias de comunicação nos canais digitais. Fundamentando-se em
uma análise estratégica de seu público-alvo.

ALGUMAS DE N0SSAS AÇÕES
Blog
E-commerce
E-mail Marketing
Identidade Corporativa
Institucional
Landing Pages
Marca
Mídia Digital
Mídia Impressa
Redes Sociais
Registro e Hospedagem
SEO
Site
Videos
Webinar
Clique aqui
e conheça nosso portfólio

MARKETING OFFLINE
O Marketing Oﬄine tem por objetivo um conjunto de ações que visam reforçar a marca da empresa e gerar
oportunidades de negócios, por meio de estratégias de comunicação fora dos canais digitais. Fundamentando-se
em uma análise estratégica de seu público-alvo.

ALGUMAS DE N0SSAS AÇÕES
Ações Promocionais
Bandeirada
Blitz
Busdoor
Casting
Eventos Corporativos
Filmagem
Fotograﬁa
Jornais
Outdoor
Panﬂetagem
Promotores
Rádio
Revistas
Sampling
Televisão
Clique aqui
e conheça nosso portfólio

CAMPANHAS AVANÇADAS
As Campanhas Avançadas têm por objetivo um conjunto de ações para atrair seu público-alvo, por meio de eventos
corporativos de forma remota ou presencial, com a utilização de plataformas dinâmicas de alta tecnologia.
Fundamentando-se em uma analise estratégica de seu público-alvo.

ALGUMAS DE N0SSAS AÇÕES
Eventos Presenciais
• Feiras
• Congressos
• Eventos Corporativos

Eventos Remotos
• Webinar

Clique aqui
e conheça nosso portfólio

6 ETAPAS
PARA ABRIR A TORNEIRA
DA SUA EMPRESA
TENHA UMA VAZÃO DE
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

ABRINDO A TORNERA PASSO A PASSO
TENHA UMA VAZÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

ENTENDER

PREPARAR

AUTOMATIZAR

ENGAJAR

DIVULGAR

ACOMPANHAR

CONSULTORIA
CONSULTORIA

STARTER

MARKETING

ENDOMARKETING

MARKETING ONLINE

CONSULTORIA
CONSULTORIA

MARKETING OFFLINE

SUPORTE TÉCNICO
CONSULTORIA

CAMPANHAS AVANÇADAS

GERENTE DE CONTAS
CONSULTORIA
DEDICADO

VENDAS

VENDA MAIS !

CONHEÇA O PROGRAMA VAZÃO
Tenha Presença em

TODO O BRASIL !!!
Receba mais oportunidades !
Feche mais negócios !

Aumente seu faturamento !
Clique aqui e saiba mais

Programa Vazão
Em 03 Etapas Exclusivas, vamos abrir a Tornera da sua empresa
e gerar uma vazão de oportunidades de negócios ...
você terá uma MÁQUINA DE VENDAS!

ETAPA

ETAPA

ETAPA

01

02

03

ETAPA

01
Implementação de nossa Metodologia Exclusiva

Vamos analisar seu encanamento, entender os gargalos e consertá-lo!
Através da consultoria, vamos entender seu negócio, redesenhá-lo e prepará-lo para o mercado.
Vamos automatizar processos de vendas e marketing e engajar todo seu time para focar na direção certa...
Vamos criar sua máquina de vendas!

Consultoria

Starter

Automação

Endomarketing

A Consultoria em Vendas
e Marketing, tem como
objetivo, alavancar sua
empresa, por meio do
conhecimento de
consultores experientes
na escala de negócios.
Otimizar processos,
reduzir custos e
aumentar a lucratividade
é sempre o maior foco.

O Starter é um pacote de
serviços, indispensável
para criar ou redesenhar,
nortear e preparar a sua
empresa para o mercado.
O processo de reforço de
marca denominado
Branding será mais
eﬁcaz e as oportunidades
de negócios mais
assertivas.

A automação em Vendas e
Marketing, tem como
objetivo tornar o processo
de vendas mais eﬁcaz,
oferecendo um
atendimento mais
personalizado e ampliando
o tempo que seu time de
vendas tem para receber
oportunidades e fechar
negócios.

O Endomarketing é uma
estratégia de marketing
voltada para ações
internas na empresa. É
também conhecido
como Marketing Interno
e tem como objetivo,
engajar e motivar os
colaboradores,
disseminando visão,
missão e valores.

ETAPA

02
Geração de Oportunidades de Negócios

Com seu encanamento desentupido, você estará pronto para vender mais!
Vamos desenvolver uma série de serviços de comunicação e marketing que resultem em uma grande geração de
oportunidades de negócios. Nossas ações de Marketing Online, Marketing Oﬄine e Campanhas Avançadas
irão gerar uma grande visibilidade da sua marca e por consequências uma vazão de oportunidades de negócios!

Marketing Online

Marketing Oﬄine

Campanhas Avançadas

O Marketing Online tem por
objetivo um conjunto de ações que
visam reforçar a marca da
empresa e gerar oportunidades de
negócios, por meio de estratégias
de comunicação nos canais
digitais. Fundamentando-se em
uma análise estratégica de seu
público-alvo.

O Marketing Oﬄine tem por
objetivo um conjunto de ações que
visam reforçar a marca da empresa
e gerar oportunidades de negócios,
por meio de estratégias de
comunicação fora dos canais
digitais. Fundamentando-se em
uma análise estratégica de seu
público-alvo.

As Campanhas Avançadas têm por
objetivo um conjunto de ações para
atrair seu público-alvo, por meio de
eventos corporativos de forma
presencial ou remota, com a
utilização de plataformas dinâmicas de
alta tecnologia. Fundamentando-se em
uma analise estratégica de seu
público-alvo.

Blog - Ecommerce - Email Marketing
Identidade Corporativa - Institucional
Landing Pages - Marca - Mídia Digital
Redes Sociais - Registro e Hospedagem
SEO - Site - Vídeos - Webinar

Ações Promocionais - Bandeirada - Blitz
Busdoor - Casting - Eventos Corporativos
Filmagem - Fotograﬁa - Jornais - Outdoor
Panﬂetagem - Promotores - Rádio
Revistas - Sampling - Televisão

Eventos Presenciais
Eventos Remotos

ETAPA

03
Acompanhamento e melhoria continua

Você NUNCA estará sozinho, não vamos te abandonar.
Nossos consultores farão reuniões periódicas para ajustar sua máquina de vendas,
você terá todo o suporte para sua máquina não parar... e é claro, um gerente de contas dedicado ao seu
sucesso , acompanhando em tempo REAL suas necessidades e seus resultados.

Após a criação de sua máquina de vendas, você contará com um time comprometido e dedicado
para te levar para o próximo nível.

Consultor

Suporte Técnico

Gerente de Contas Dedicado

Nossos consultores farão reuniões
periódicas para ajustar sua
máquina de vendas, sempre com
foco em otimizar processos,
reduzir custos e aumentar sua
lucratividade.

Assim como um carro, sua
máquina de vendas também
precisará de ajustes e manutenção.
Não se preocupe, ela nunca vai
parar !!!

Gerente de conta dedicado ao seu
sucesso, acompanhando em tempo
REAL de suas necessidades e seus
resultados. Responsável por gerar
oportunidades de negócios para sua
empresa através de ações Online e
Oﬀ-line e ajustar suas demandas junto
ao nosso time.

Programa Vazão

Foque somente em

VENDER
e deixe todo o
trabalho com a gente!

VAMOS ABRIR A

TORNEIRA
DA SUA EMPRESA

A Hora é Agora !!!
Sua Empresa terá uma
grande vazão de

OPORTUNIDADES

Documentação para Pessoa jurídica
Contrato Social Consolidado ou Contrato Social e Última Alteração Contratual
Inscrição Federal - Cartão CNPJ
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
CNH - Carteira de Habilitação ou Carteira de Identidade e CPF dos Sócios

Tipos de serviços
Programa Vazão
Consultoria
Starter
Automação
Endomarketing
Divulgação
Acompanhamento
Descrição de serviços

Documentação para Pessoa Física
CNH - Carteira de Habilitação ou Carteira de Identidade e CPF
Comprovante de Endereço

Observações Gerais
A documentação solicitada deverá estar válida com no máximo 03 meses,
após a emissão
Os contratos serão elaborados através de nossa Central de Negócios

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Documentação Tornera
Tornera - Brieﬁng Inicial
Tornera - Contrato Assinado
Tornera - Contrato Assinado - Aditivo Modalidade Contratual,
se existente
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Central de Negócios:
+55 31 3656-2131

www.tornera.com.br
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