Plano de Captação de Clientes Online

Deseja aumentar e melhorar a qualidade da sua carteira de clientes online?
Está a realizar campanhas publicitárias e outras acções de captação de clientes na
Internet mas não sabe quais são as mais rentáveis, ou se são as adequadas para
alcançar os seus objectivos?
Deseja lançar um serviço ou produto e deseja conhecer qual é o mix de suportes,
meios, acções, etc. mais adequado?

Um plano de captação de clientes online define a estratégia de captação e fidelização
de clientes, com a sua consequente utilização de acções operativas. Dependendo do
produto, serviço, orçamento, prazos, etc, são realizadas diversas acções operativas:
afiliação, member gets member, publicidade rich media, reputação online, Search Engine
Marketing (SEM), Search Engine Optimization (SEO), Shopping Engine Optimization; etc,
etc.

O desenvolvimento deste plano consiste em desenhar e executar estratégias online em
motores de busca, publicidade noutras webs, marketing de afiliados, marketing viral, e-mail
marketing, web 2.0, entre outros, com um seguimento estrito do ROI, impacto imediato e
seguimento em tempo real. Em resumo, criamos uma planificação de todas as acções a
desenvolver com a consequente medição de objectivos.
Assim, na Daemon Quest podemos ajudá-lo em três áreas:
• Desenhando o plano
• Executando-o
• Se já dispõe de um plano, revendo a efectividade das suas acções actuais e recomendando
alternativas

Com este serviço conseguirá:
Conhecer em profundidade o sector onde

opera

Compreender o perfil de actuação do seu

cliente e público-alvo
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Conhecer a actuação dos seus

concorrentes na rede

Melhorar o lugar que ocupa a sua web

nos principais motores de busca

Melhorar a rentabilidade do

investimento em Marketing online

Monitorizar, gerir e realizar

alterações em tempo real às campanhas de marketing online

Aumentar a transformação de

utilizadores a clientes

Potenciar a imagem da sua empresa,

tanto a nível nacional como internacional

Optimizar e aumentar o número de

contactos através do seu website

Definir e encontrar novas

oportunidades de negócio

Fidelizar o utilizador e estar

presente nas suas primeiras opções de compra
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Etc,

etc

Algumas de nossas certificações:

3/3

