
Projeto de

Marketing
Para a sua Empresa



Sobre a Agência
Somos uma Agência que em 10 anos nos especializamos 

em Resultados e Estratégia de Marketing. Temos como 

foco entregar sucesso para nossos clientes e aumentar 

suas vendas.

Buscamos estar juntos das principais referências em 

resultados do mercado nacional, para garantir um 

trabalho de qualidade e destaque para você!



Conheça alguns dos nossos clientes

Serra negra, Jaguariúna, Pedreira



Como a Impacto ajudará a sua 
empresa a Vender mais?



Inbound Marketing
Nossa solução para ajudá-los



Aprendizado 
e Descoberta

Reconhecimento 
do Problema

Consideração 
da Solução

Avaliação e 
Compra

O que é
Inbound Marketing
O Inbound Marketing é uma metodologia 

focada em entender a forma como o 

consumidor pensa, com o que ele interage 

e como ele chega ao momento ideal de 

compra, com base no contexto digital.

É uma forma estratégica de analisar como o 

seu posicionamento na internet pode 

influenciar a decisão de consumo do seu 

público alvo, identificando oportunidades 

para se destacar da concorrência e 

conquistar novos clientes.

Marketing

Cria conteúdos e meios para atrair e 
converter potenciais clientes, 
qualificando-os por perfil e interesse 
e enviando as melhores 
oportunidades para o time de 
vendas.

Vendas

Entra em contato com as 
oportunidades enviadas, tira 
dúvidas, desenha a solução do 
problema e fecha a venda..



Funil do Inbound Marketing

Visitantes

Contatos

Clientes

Atrair

Converter

Vender

Relacionar

Analisar



Funil + Jornada de compra

Visitantes

Contatos

Clientes

Consciência

Contato ainda 
sem qualificação

Consideração

Contatos 
qualificados
para serem 
trabalhados pelo 
Marketing

Decisão

Contatos 
qualificados
para abordagem 
comercial



O Inbound Marketing é 62% mais barato 
que o Marketing convencional

Demand Metric

59% dos profissionais de Marketing para 
empresas B2B afirmam que o canal mais 
efetivo para gerar lucro é o email

BtoB Magazine

“ ”

“ ”



Etapa 1

Kick-off

1. Configuração Sistema

2. Configuração Blog/site

3. Diagnóstico e Planejamento

4. Definição de personas

5. Definição de palavras-chave

6. Definição de pauta de conteúdo



Etapa 2

Atração

1. Produção de conteúdo Blog/site

2. SEO nas páginas

3. Acompanhamento
de palavras-chave

4. Mídias Pagas

5. Mídias Sociais



Etapa 3

Conversão

1. Produção de conteúdo rico

2. Criação de Landing Pages

3. Criação de Calls to Action



Etapa 4

Relacionamento

1. Email marketing

2. Automação de marketing

3. Newsletter

4. Mídias Sociais



Etapa 5

Venda

1. Qualificação de Leads

2. Alinhamento entre 
marketing e vendas

3. Integração com CRM



Etapa 6

Retenção

1. Produção de conteúdo Blog

2. Email marketing

3. Automação de marketing

4. Mídias Sociais



Etapa 7

Análise

1. Relatório de resultados 
em Mídias Sociais

2. Relatório de resultados 
do Funil de Vendas









Todas as estratégias e soluções
apresentadas têm como foco

aumentar suas vendas
e criar uma máquina de crescimento!


