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Olá,

O site anuncioslivres.com disponibiliza uma plataforma para uso dos profissionais do setor 
mobiliário e multimarcas. 

Realizamos ações de marketing para divulgação de seus produtos pelo nosso site, onde você 
alcançará um público cada vez maior. Muitas vezes a criação de um website para corretores de 
imóveis e lojas de veículos, nem sempre se mostra eficaz. 

Os custos com T.I (tecnologia da informação) para manter um site atualizado e atraente, a falta de 
bons profissionais para atender o seu plano, geram para as microempresas e fornecedores de 
produtos e serviços, grandes desafios e altos custos. 

Anúncios livres é a plataforma que vem com tecnologia de ponta, oferecendo muitas soluções 
para divulgação de sua loja. O site tem uma interface eficiente e pratica. 

Orientamos os profissionais para que façam seu investimento nos canais mais eficientes, evitando 
gastos na montagem de um website. Nós resolveremos este problema para você, gratuitamente. 

Criações de campanhas nas redes sociais como facebook, Instagram e youtube, são as melhores 
soluções para seu negócio. Vamos trabalhar em diversas alternativas integrando-as com nosso 
site. 

Fornecemos uma loja virtual para a divulgação de seus produtos, imóveis ou veículos, e ainda 
monitoramos suas campanhas para que tenham maior desempenho, e atingir o público desejado. 

O nosso objetivo é fazer com que você sempre ganhe. Porque você ganhando, juntos, nós iremos 
ganhar também. 

Por favor, veja nosso pacote de sua campanha de anúncio com os serviços inclusos.

Boa sorte� 

O maior site de anúncios do Brasil
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Serviços de marketing digital por um anúncio em nossa página com criação de 
campanhas em redes sociais 

Vantagens

Você não irá precisar criar um site para anunciar o seu imóvel, produto ou negócio;
Você não irá precisar contratar outra empresa para cuidar da operação de marketing digital;
Você não irá precisar se preocupar com questões acerca de campanhas; 

Nós temos soluções prontas que irão otimizar a divulgação de seu negócio�

Inserção de um anúncio com dados do contato do cliente no site www.anuncioslivres.com;
Hospedagem de anúncio válida por período de 1 ano;
Criação de texto e conteúdo sobre o seu produto;
Arte profissional para anúncios;
Distribuição de anúncio nas redes sociais Facebook e Instagram do site anuncioslivres.com;
Criação de campanha segmentada conforme  preferência do cliente com  seleção de palavras chave por anúncio na 
página do anuncioslivres.com no Facebook (Campanha de R$1000,00 válida por 1 mês). Caso o cliente deseje 
aumentar este orçamento, determine o valor que será investido na rede social;
Criação de campanha segmentada conforme  preferência do cliente com  seleção de palavras chave por anúncio na 
página do anuncioslivres.com no Instagram (Campanha de R$1000,00 válida por 1 mês). Caso o cliente deseje 
aumentar este orçamento, determine o valor que será investido na rede social;
Criação de vídeo com duração de 1 minuto sobre seu produto com fotos fornecidas pelo cliente;
Injeção de impulso para posicionar o seu produto na página principal do site.

Quanto custa o pacote?

Este pacote de marketing possui o valor total de R$4.000,00.

O que necessitamos para realizar essa operação de divulgação digital? 

Dados do cliente: Nome do contato responsável pelo anúncio, e-mail, telefones,
Dados do produto: Descrição, localização, e especificações e valor. 

Mais informações sobre item anunciado atraem comparecer os interessados mais adequados ao seu anúncio.

Fotos: Recomendamos que envie  imagens de alta qualidade sobre o seu produto, assim tornando-o mais atraente,
Vídeo: Caso o cliente puder mandar vídeos simples filmados com celular, isso irá ajudar a informar o interessado. 

Como adquirir o pacote?

Necessitamos receber o valor integral antecipadamente para começarmos o serviço.
O cliente deve transferir o dinheiro via transferência bancária a conta citada em nossa página.

Pacote de campanha por 1 anúncio

www.anuncioslivres.com


