
Proposta Comercial
Google Ads



Página tutorial, lembre-se de apagar antes de enviar a proposta para o cliente ;)

Olá, 
Tudo bem?
Estamos felizes em enviar essa proposta comercial para você! 
Sabemos que este documento é muito importante, por isso o 
elaboramos com muito carinho esperando que ele possa fazer a 
diferença no momento da sua decisão.

Não tenha dúvidas de que ao optar por nossa empresa estará 
optando também por qualidade e segurança para o seu 
projeto. Seja bem vindo(a)!



Conheça 
a Promova-se
sua Agência Digital



Sobre a Agência
Somos uma Agência de Resultados 

especializada em Desenvolvimento de 

Websites e Marketing Digital. Temos como 

foco entregar sucesso para nossos clientes 

e aumentar suas vendas.

Buscamos estar por dentro das principais 

referências em Marketing Digital no mercado 

nacional e internacional, garantindo assim um 

trabalho de qualidade e destaque para o seu 

negócio!

Clique para conhecer

Saber mais...

http://linktr.ee/promovasenet


Este serviço serve para mim?
Este serviços são indicados para empresas novas ou consolidadas que:

● Precisam começar a vender ou aumentar as vendas.
● Querem anunciar na internet, porém não tem um departamento interno específico. 
● Buscam divulgar sua marca de modo profissional e estratégico.
● Necessitam de resultados em menos tempo.
● Pretendem divulgar e/ou fortalecer sua marca, produtos e/ou serviços na internet.

Este serviços são indicados para pessoas que:

● Já tem um negócio ou estão entrando para o mercado.
● Precisam começar a vender ou aumentar as vendas.
● Querem anunciar na internet, porém não tem tempo para estudar e se aprofundar em 

técnicas de Marketing Digital. 
● Buscam divulgar sua marca de modo profissional e estratégico.
● Necessitam de resultados em menos tempo.
● Pretendem divulgar e/ou fortalecer sua marca, produtos e/ou serviços na internet.



Quando o cliente buscar sua 
empresa no Google ele vai 

encontrar? 



Anuncie na ferramenta 
número um em vendas.
● Seu site na primeira página da busca do 

Google.

● Remarketing em sites parceiros do Google.

● Campanhas de vídeo no Youtube.

● Venda produtos do e-commerce com 

campanhas no Google Shopping.

● Milhões de buscas diárias.



Principais objetivos do projeto

1. Criar, gerenciar e otimizar campanhas de anúncios no Google 

Ads (Rede de pesquisa, display, shopping, Youtube).

2. Atrair novos potenciais clientes.

3. Criar todos os públicos relevantes e instalar todas as tags de 

remarketing.

4. Estruturar campanhas de remarketing.

5. Otimizações frequentes.

6. Dashboards com os resultados.



Investimentos

Descrição dos serviçosMarketing Digital
(Descrição de todos serviços ao lado)

Contrato
Mensal R$ 700,00

- Criação e gerenciamento de campanhas no 
Google Ads.

- Coleta de dados específica.

- Análise dos resultados gerados.

- Otimização estratégica das campanhas com 
foco em vendas.

- Dashboards dos resultados.

- Valores válidos para investimento de até          
R$ 3.000,00 em anúncios

Investimento com Publicidade
(Valor Recomendado)

Investimento 
Mensal R$ 700,00

Contrato 
Trimestral R$ 600,00

Contrato 
Semestral R$ 500,00



A Promova-se irá colocar o seu 
negócio no Mundo Digital

Aperte os cintos e prepare-se para decolar



Vamos começar?


