
Como manter e
aumentar as vendas

em épocas difíceis



Cada vez mais, as pessoas 
querem resolver as coisas 

instantaneamente, conversas por 
textos curtos, numa dinâmica 

frenética para alguns e 
alucinante para outros.

É aí que muitos empresários, 
com tanta informação, tantas 
opções e receitas milagrosas 

não conseguem colocar numa 
prática administrável, tudo o que 

envolve o marketing digital.

VOU FAZER
EU MESMA

JÁ!

Xiii!NÃO VOU
MANDAR FAZER
CUSTA CARO



O primeiro erro do empresário é 
acreditar que ele fará tudo sozinho, 
então ele dispensa seu tempo valioso 
para estudar internet acreditando 
numa suposta economia, enquanto 
perde negócios fazendo serviços que 
muitas vezes não são da sua área, 
mas parecem fáceis.

O segundo erro é que por entender 
que consegue fazer, não observa a 
profundidade de conhecimentos em 
vários casos e cria mais problemas 
que soluções, sendo obrigado às 
vezes a buscar um profissional, que 
acaba custando mais caro e em 
muitos casos acaba desistindo e 
absorvendo o prejuízo.

Vamos entender
os erros mais
comuns
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O terceiro erro e muito comum, é 
a falta de planejamento, 
achismos, falta de capacidades 
em todos os campos do 
planejamento, e mesmo assim 
toca em frente. Como fazer um 
carro faltando duas rodas e 
sendo obrigado a andar com ele, 
repondo as peças que se 
desgastam à toa.

O quarto é muito mais comum, é 
realmente acreditar que alguém 
irá fazer suas vendas 
aumentarem ganhando pouco 
ou, se possível, não ganhando 
nada "de graça".
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Cometer algum desses
4 erros é o mesmo que
querer subir pra baixo



Para que o marketing digital da sua 
empresa seja eficaz, é preciso entender 
onde você está e qual o objetivo 
pretende atingir. Com isso claro, inicia-se 
um planejamento onde serão escolhidas 
as formas de apresentação, as técnicas 
de abordagem, os canais de 
comunicação e as ferramentas que 
serão utilizadas.
Naturalmente isso tudo está vinculado à 
capacidade de atendimento, que 
envolve treinamento e conhecimento do 
pessoal de atendimento, capacidade 
de atender possível demanda e 
capacidade da equipe em lidar com as 
ferramentas que serão utilizadas nos 
processos comerciais.

Postar no Facebook ou Instagram poderá 
lhe trazer um ou outro resultado, mas se 
acredita que esse é o caminho, está 
errado. É preciso entender as políticas 
das mídias sociais para não se iludir ou 
insistir tentando fazer “furo em água”.En
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?
A dinâmica dos sites mudam constantemente 
com a evolução dos recursos e assim como 

você, seus clientes também se interessam por 
quem acompanha a evolução.

Já parou pra pensar quanto retorno seu site 
traz para a sua empresa?

São facilitadores de relacionamento entre o 
público e a empresa, destacando aquilo que 

ele quer ver ou está procurando.

Hoje em dia as empresas em geral, e com 
marketing atuante, tem usado sites 

inteligentes. O que é um site inteligente? É um 
site que tem o foco na intenção do cliente e 

não exibição de informações que não 
levarão a venda ou a contratação de 

produtos e serviços.

TEMPO - O visitante do seu site não quer 
perder tempo buscando a informação que 
ele deseja, quanto mais complicado, cheio 
de cliques, mais rápido o "potencial cliente" 

sairá das páginas, criará rejeição e 
dificilmente voltará.

Afinal, seu site
dá retorno?



Depois é colocado nas mãos de 
profissionais experientes, que farão a 

montagem com a agilidade e a 
qualidade que cada projeto exige.

Para a Lamark desenvolver o projeto 
de um website para sua empresa, 

primeiro é feito um briefing 
completo sobre o projeto.

Está gostando?
Então fale com o

pessoal da Lamark e vamos
começar a mudar os

seus resultados!



Páginas inteligentes e otimizadas 
expõndo seus produtos da forma que o 
comprador quer ver, com informações 
objetivas, fotos que impressionam e 
atraem a atenção, tirando dúvidas com 
perguntas e respostas, e utilizando link 
para comprar ou falar com que fará a 
venda.
Nós, da Lamark, buscamos desde o 
início montar os projetos conforme as 
condições de cada cliente. Não usamos 
receita de bolo. O seu projeto, é o seu 
projeto!

Landing Pages
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As redes sociais, como divulgação 
de eventos pessoais, é como já 
conhecemos, mas quando se 
trata de usar essas redes, 
Facebook, Instagram, Twitter, 
LinkedIn, etc., seus posts duram 
segundos e são vistos por quem já 
o conhece ou segue a sua 
página. Se houver algum retorno 
será mínimo ou nulo.
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Veicule anúncios nas suas redes e passe 
a alcançar públicos diferentes, 
direcionando-os para a sua forma de 
venda.

Por fim, relatórios são os mapas da sua 
divulgação, onde você verá o retornos 
de suas campanhas e saberá o quanto 
e quando investir.



Criação do anúncio, palavras-chave, paga 
e pronto. Não!! Seu anúncio pode te custar 
mais caro que o concorrente pela mesma 
posição, às vezes mesmo pagando mais, 

ficando numa posição inferior a ele. Por que 
isso?

Qualidade! Qualidade do site em relação 
ao tipo de produto ou serviço - Qualidade 
do anúncio em relação ao site e ao termo 

de pesquisa (palavra-chave) - Qualidade da 
palavra-chave em relação aos termos 
pesquisados nas buscas para aquele 

determinado produto ou serviço
Por fim a verba... Tem muita gente investindo 
um almoço na propaganda Google e não 

entendendo a dificuldade.

Google ADSPáginas inteligentes e otimizadas 
expõndo seus produtos da forma que o 
comprador quer ver, com informações 
objetivas, fotos que impressionam e 
atraem a atenção, tirando dúvidas com 
perguntas e respostas, e utilizando link 
para comprar ou falar com que fará a 
venda.
Nós, da Lamark, buscamos desde o 
início montar os projetos conforme as 
condições de cada cliente. Não usamos 
receita de bolo. O seu projeto, é o seu 
projeto!



Vamos entender a dinâmica da campanha 
e fazer uma conta simples:

Primeiro vamos entender que quando você 
paga por um clique, você pagou por uma 
visita em seu site de alguém que pesquisou 

o seu produto, encontrou seu anúncio, 
clicou e chegou a você, ou seja, você 

pagou por alguém querendo comprar seu 
produto, depende agora da sua empresa 

ter as condições para vender o que 
oferece, atendimento, preço, prazo, 

condições, prazo de entrega, enfim, o que 
motivará aquele cliente fechar negócio 

com você.
Entendendo essa premissa, a título de 

exemplo, podemos supor que R$ 0,70 a R$ 
1,00 por cliente que te visita é um valor 

baixo, certo?
Dessa forma, vamos calcular:

Invest. Mensal

valor clique

dias de campanha



Se você está investindo sem resultado, não 
insista naqueles erros citados no início. Veja 

como nós, da Lamark, trabalhamos e 
vamos unir esforços e conhecimento para 

melhorar os seus resultados!

Invest. diário  = R$ 68,18

Visitias/dia    = 6 a 8 visitantes/hora 

1500,00

1,00

22 dias



A Lamark está sempre procurando oferecer 
serviços profissionais de qualidade, com 
propostas moldadas às necessidades de 

cada cliente, respeitando as condições de 
cada um.

Se o que foi colocado aqui faz sentido, 
entre em contato, mesmo que sem 

compromisso.
Será um prazer conhecer a sua empresa e 
falarmos sobre o crescimento dela, juntos!

Como ter a melhor relação
entre seus componentes

de marketing digital

AGORA
SIMDEVIA TER

FEITO ASSIM
ANTES



Como gostamos do que fazemos, na 
Lamark não trabalhamos, ocupamos o 
nosso tempo com o prazer de oferecer 

aos nossos clientes o nosso conhecimento 
na prática.

Fale com a gente!

É só
clicar

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511947322057&text=Vi%20o%20e-Book%20e%20quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es

