Desenvolvimento & hospedagem de sites

www.criativeweb.com.br
Você está utilizando todo potencial
para conquistar novos clientes na web?
Conheça nossos serviços

Envio de
Email Marketing
Quantos e-mails você precisa enviar?
Escolha a modalidade que mais se adapta ao seu negócio!
ENVIOS

CONTATOS

PREÇO

1 mil

ilimitado

R$ 45,50

2 mil

ilimitado

R$ 81,92

5 mil

ilimitado

R$ 150,00

10 mil

ilimitado

R$ 220,00

20 mil

ilimitado

R$ 400,00

50 mil

ilimitado

R$ 540,00

100 mil

ilimitado

R$ 740,00

Podem expirar em 12 meses por inatividade

Todas os nossos envios acompanham no rodapé o link para a pessoa que não
desejar mais receber tal publicidade, que se descadastre, pois não temos intuito de
invadir a privacidade de ninguém e respeitamos o desejo de não receber tal
material, por m a Criative Web realiza o disparo e apresenta relatório de resultado
para o cliente medir, avaliar e dar continuidade no processo.
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Vídeos
Institucionais
Duração

PREÇO

até 1 minuto

R$ 350,00

até 2 minutos

R$ 550,00

até 3 minutos

R$ 850,00

até 4 minutos

R$ 1.150,00

até 5 minutos

R$ 1.500,00

Com Narração
Duração

PREÇO

até 1 minuto

R$ 150,00

até 2 minutos

R$ 250,00

até 3 minutos

R$ 350,00

até 4 minutos

R$ 450,00

até 5 minutos

R$ 500,00
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Criação de
Email Marketing
A Criative Web, desenvolve criações de e-mail marketing,
com layouts personalizado de acordo com o segmento ou tema
de sua campanha, para qualquer sistema de envio como:
Outlook Express e sistemas de envios proﬁssionais.
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QUANTIDADE

PREÇO

1

R$ 75,00

3

R$ 190,00

6

R$ 350,00

10

R$ 570,00

Envio de mensagens
via Whatsapp
Agora você pode enviar mensagens
em larga escala para clientes e amigos
pelo WhatsApp. A plataforma para
WhatsApp Marketing possibilita o
envio de informações com mais
caracteres e/ou até imagens, áudio e
vídeo, a partir da mesma plataforma
de disparo.
O que é Whatsapp Marketing?
O Whatsapp marketing é uma das
grandes ferramentas para que você
possa se relacionar de forma rápida e
direta com o cliente, e nós da Criative
Web somos especialistas nesse tipo
de ferramenta, e estamos aqui para
ajuda-ló.
Aqui com a Criative Web, você pode
enviar sua campanha de marketing
pelo Whatsapp para um número
ilimitado de pessoas, através da sua
lista de contatos.
Envie através do WhatsApp Marketing
mensagens com Texto, imagem,
vídeo para todos os seus contatos em
um único clique de forma rápida e de
baixo custo.
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PLANOS
QUANTIDADE

A UNIDADE

500 Whatsapp

R$ 0,31

1.000 Whatsapp

R$ 0,30

5.000 Whatsapp

R$ 0,28

10.000 Whatsapp

R$ 0,26

20.000 Whatsapp

R$ 0,25

50.000 Whatsapp

R$ 0,23

100.000 Whatsapp

R$ 0,20

Envio de
SMS MARKETING
Envie SMS em larga escala para
clientes e amigos. Anuncie seus
produtos ou faça comunicados
internos de sua empresa de forma
rápida e ágil, direto para as mãos de
seu público alvo, cliente o
colaborador.
O Que é SMS Marketing?
Hoje a segmentação de público
signi ca que, atingir o público-alvo é
mais importante do que atingir um
número maior de pessoas. Esta
estratégia, baseada em telefonia
móvel surge como uma forma, direta
e efetiva de alcançar uma audiência
segmentada. Assim, as tecnologias
q u e p e r m i t e m u m a fo r m a d e
comunicação personalizada estão
crescendo, e o SMS marketing é uma
potencial ferramenta nesse mercado
crescente. A este respeito, o celular
pertence a esta categoria e está a
emergir como um excelente veículo
para publicidade e comunicação de
marketing, sem dizer que 95 por
cento das pessoas no mundo tem um
ou mais celular.
Obs: (Este serviço é só para envios,
não possui respostas)
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PLANOS
QUANTIDADE

A UNIDADE

500 SMS

R$ 0,15

1.000 SMS

R$ 0,14

5.000 SMS

R$ 0,13

10.000 SMS

R$ 0,12

20.000 SMS

R$ 0,11

50.000 Whatsapp

R$ 0,10

100.000 Whatsapp

R$ 0,09

Envio de
SMS CORPORATIVO
Envie SMS em larga escala para
clientes de forma pro ssional. A
ferramenta envia mensagens com
número de remetente curto, com
apenas 5 digitos, tudo isso com
uma rapidez de comunicação
incrível. Crie enquetes e envie
comunicados a seus clientes de
forma rápida e e caz.

PLANOS
QUANTIDADE

A UNIDADE

500 SMS

R$ 0,18

1.000 SMS

R$ 0,17

5.000 SMS

R$ 0,15

10.000 SMS

R$ 0,14

20.000 SMS

R$ 0,13

50.000 Whatsapp

R$ 0,12

100.000 Whatsapp

R$ 0,10

Use SMS Corporativo
O SMS Corporativo é uma solução
que permite às empresas, de
qualquer porte e segmento de
m e r c a d o, c r i a r u m c a n a l d e
comunicação rápido e e caz com
os mais diversos públicos:
funcionários, clientes,
fornecedores, pacientes e
associados.
Sua comunicação é interativa
permitindo criar ações do tipo
quiz , pesquisas , coleta de
dados , votação , melhor frase e
tratar o conteúdo recebido com
auto respostas.
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Gerenciamento de
Links Patrocinados
Quanto devo investir nos Links Patrocinados do Google Adwords?
O valor necessário para investimento inicial varia de acordo com a necessidade de contatos e vendas que sua empresa precisa
alcançar. O segmento de atuação da empresa, sua área de abrangência, a concorrência, a quantidade de produtos e serviços a
serem anunciados e a época do ano, são fatores que in uenciam diretamente no valor das campanhas. Preencha o formulário
de contato abaixo que um de nossos analistas irá lhe ajudar a estimar um investimento inicial.

Plano1
R$
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322,00/ mês

Plano2
R$

528,00/ mês

Plano3
R$

720,00/ mês

Criação e Gerenciamento
de Redes Sociais
Nosso trabalho é desenvolvido com um objetivo principal: oferecer às marcas um posicionamento
adequado nos canais sociais com o cuidado de construir uma imagem positiva, sempre respeitando a
identidade da empresa. Medimos ainda os resultados das ações implementadas por meio das
principais ferramentas de mercado.

PLANOs

Você contará com a ajuda e conhecimento de pro ssionais, que criarão seus per s em diferentes
canais (Facebook e Instagram).

2

1
Criação de capa e avatar
1 Posts por semana
Gestão de até 1 Rede Social

R$

250

,00

MENSAL

3

Criação de capa e avatar
2 Posts por semana
Gestão de até 2 Rede Social
Criação de Campanhas

R$

350

,00

MENSAL

Criação de capa e avatar
3 Posts por semana
Gestão de até 2 Rede Social
Criação de Campanhas

R$

450

,00

MENSAL

O cliente fica responsável por responder as mensagens nas redes sociais.
Não inclui verba de anúncio. A verba é selecionada pelo cliente e paga diretamente a Rede Social.
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Pacotes Padronizados
de Serviços

pacote

FIT

ENVIO DE Email Marketing

10.000 POR MÊS

CRIAÇÃO DE Email Marketing.

2 POR MÊS

Redes Sociais
Links Patrocinados

pacote

pacote

comercial

pro

20.000 POR MÊS

50.000 POR MÊS

4 POR MÊS

8 POR MÊS

pLANO1

pLANO2

pLANO3

Criação de capa e avatar | 1 Posts por semana
Gestão de até 1 Rede Social

Criação de capa e avatar | 2 Posts por semana
Gestão de até 2 Rede Social | Criação de Campanhas

Criação de capa e avatar | 3 Posts por semana
Gestão de até 2 Rede Social | Criação de Campanhas

pLANO1
Campanhas | Anúncios por Grupo | Palavras por Grupo
Relatório Mensal | Rede de Pesquisa

pLANO2

pLANO3

Campanhas | Anúncios por Grupo | Palavras por Grupo
Relatório Mensal | Rede de Pesquisa | Otimização Continuada
Rede Móvel

Campanhas | Anúncios por Grupo | Palavras por Grupo
Relatório Mensal | Rede de Pesquisa | Otimização Continuada
Rede Móvel | Remarketing | Rede de Display

ENVIO DE SMS MARKETING

500 POR MÊS

1.000 POR MÊS

20.000 POR MÊS

ENVIO DE WHATSAPP

500 POR MÊS

1.000 POR MÊS

20.000 POR MÊS

ENVIO DE SMS CORPORATIVO

20.000 POR MÊS

R$

930,00/ mês

R$

1.586,00/ mês

R$

5.928,00/ mês

contrato com duração de 12 (doze) meses
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