
GESTOR DE TRAFEGO
garantimos excelentes resultados rapidamente

 

EQUIPE

DE GESTAO



transforme 
seu negocio

em uma 
maquina
de vendas
ao invés de uma pessoa,
tenha uma equipe ao seu dispor.

EQUIPE

DE GESTAO



SUA EMPRESA TEM TUDO
PARA SE TORNAR REFERENCIA

NO MERCADO.

Entao, o que 
falta para isso
acontecer?

EQUIPE

DE GESTAO



OLA, EU SOU
Joana SOBRINHO

bEM VINDO A AGENCIA
GESTOR DE TRAFEGO

Social media, gestora de
tráfego, redatora, publicitária,
web designer, seo manager e
relações públicas.

pacote adobe

TRAFEGO PAGO

Web designer

SEO

COPYWRITING

GESTAO EMPRESARIAL

design

social media

redacao

Acreditamos que se as coisas não
estão indo como você gostaria, isso
quer dizer apenas que há algo que
você não sabe.            
                                         -T. Harv Eker
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OLA, EU SOU
JEAN SOBRINHO

bEM VINDO A AGENCIA
GESTOR DE TRAFEGO

CEO da Equipe Gestor, 
gestor de tráfego, web designer,
estratégista  da área de
marketing/publicidade e
seo manager.

Pacote adobe

TRAFEGO PAGO

Web designer

SEO

COPYWRITING

GESTAO EMPRESARIAL

PYTHON

PHP 

JAVA 

Acreditamos que se as coisas não
estão indo como você gostaria, isso
quer dizer apenas que há algo que
você não sabe.            
                                         -T. Harv Eker
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OLA, EU SOU
vanilza pereira

bEM VINDO A AGENCIA
GESTOR DE TRAFEGO

Responsavél pelo setor de
atendimento,  administrativo,
financeiro e relações públicas.

excel avancado

sistema de gestao

controle financeiro

financas

contabilidade

economia

Acreditamos que se as coisas não
estão indo como você gostaria, isso
quer dizer apenas que há algo que
você não sabe.            
                                         -T. Harv Eker

DE GESTAO

EQUIPE



seja voce, o nosso proximo 
case de sucesso

Contra resultados não há argumentos. Confira abaixo alguns de
nossos parceiros que confiam no nosso trabalho.

indio shop Lucca deliverytropical penha church

"Não temos nada à
reclamar, a construção

da marca foi feita de
forma excelente e

ótimo atendimento."

"Pensando em criar
uma marca, com um
conceito novo e com

identidade única,
optamos pela Gestor de

Tráfego,  foi a melhor
escolha."

"Não é apenas ter nossa
rede social, pensamos
muito no público alvo
que gostariamos de

atingir e ficamos felizes
com o resultado."

"Mesmo a maioria não
dando muito valor as redes
sociais, entendemos desde

o ínicio, o valor desta
ferramenta, e grças à Gestor

alcançamos as metas.



PARA
QUEM

 E ESSE
NOSSO

DOSSIE?
DE GESTAO

EQUIPE



Exclusivo 
para seu 
negocio
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PLANEJAMENTO DE CONTEUDO
Realizamos toda a estrutura de

posicionamento da sua marca no mercado
com os textos que vão em cada arte,

legenda, palavras chavs do seu segmento.

gestao de redes sociais
Fazemos a gestão completa do seu

negócio tanto no Instagram quanto no
Facebook, e também o Tik Tok.

Design para redes sociais
Criamos um design moderno, com criação
de artes especifícas para as redes sociais.

trafego pago
Alcance mais pessoas através dos anúncios
pagos, chega de queimar dinheiro com o

botão promover.

Criacao de marca
Desenvolvimento estratégico de marca

com personalidade e exclusividade.

loja virtual ou site
Desenvolvimento de um site ou loja virtual,

reponsivo e com plugins exclusivos.

seo
Otimizamos seu site  com conjunto de

estratégias para potencializar e melhorar o
posicionamento do site nas páginas de

resultados orgânicos.
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Social media + design



landing pages + sites + lojas virtuais
clique na imagem para abrir o link

https://www.rosebello.com.br/rosegram/
https://gramsure.social/comprar-views-reels
https://www.allcompliances.com/
https://gpa-dominio-estrategico.com/
https://www.rosebello.com.br/rosecurtidas/
https://www.gestor-de-trafego.com/profissao-gestor-de-trafego/
https://www.fabricadepaodequeijo.com.br/
https://phl.coach/
https://wordseo.com.br/50-top-blog-pro/
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beneficios ao
fechar conosco

Autoridade de marca

Presença online

Engajamento

Estrutura para o mercado

Perfil profissional

Fidelização de clientes

Vendas a longo prazo

Construção de valor
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qual e o nosso objetivo
com essa proposta?

queremos
crescer
junto
com voce!
#borafechar #boravender



plano de social media 

capas para reels
criativo  semanal
cronograma mensal 
planejamento de até 4 reels  (design e execução incluso)
planejamento estratégico
monitoramento completo da rede social
relatórios  e métricas mensais pelos insights atingidos

 Total: R$380,00

O que está incluso?

ao mês

Formas de pagamento
Boleto bancário
Transferência bancária
PIX Contrato de 6 ou 12 meses.
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nosso
time 
de
designer
grafico

nosso
time 
de
trafego
pago

nosso
time 
do 
copy
writing

nosso
time 
de 
social
media

nosso
time 
da
gestao
empresa-
rial

nosso
time 
de 
web
design

TIME DE
DESIGN

TIME DO 
TRAFEGO

TIME DO
COPY

TIME DO
SOCIAL

TIME DA
GESTAO

TIME DO
WEB DESIGN

CONTRATE NOSSO TIME

contratar contratar contratar

contratar
contratar contratar

https://api.whatsapp.com/send?phone=5541999066152&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20time%20de%20Designer%20Gr%C3%A1fico%3F
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541999066152&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20time%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Tr%C3%A1fego!
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541999066152&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20time%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Tr%C3%A1fego!
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541999066152&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20time%20de%20Social%20Media%3F
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541999066152&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20saber%20como%20funciona%20a%20equipe%20de%20Gest%C3%A3o%20Empresarial%3F
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541999066152&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20time%20de%20Web%20Design%3F
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541999066152&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20time%20de%20Designer%20Gr%C3%A1fico%3F
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541999066152&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20time%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Tr%C3%A1fego!
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541999066152&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20time%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Tr%C3%A1fego!
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541999066152&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20time%20de%20Social%20Media%3F
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541999066152&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20saber%20como%20funciona%20a%20equipe%20de%20Gest%C3%A3o%20Empresarial%3F
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541999066152&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20time%20de%20Web%20Design%3F
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+130 milhoes
de pessoas acessam a internet no Brasil

+69 milhoes
de pessoas acessam o Instagram no Brasil

+120 milhoes
de pessoas acessam o Facebook no Brasil

+3.5 bilhoes
de pessoas pesquisam no Google no Brasil



o seu
melhor
investimento
esta mais
barato 
do quie
voce
imagina. 

O que é mais barato
para o seu negócio:

Mais vendas,
clientes e
crescimento da sua
empresa/perfil ou
tentativas sem
sucesso?

- aguardamos você!

(41) 9774-7848

gestor-de-trafego.com

https://api.whatsapp.com/send?phone=554197747848&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20seus%20servi%C3%A7os%2C%20e%20solicitar%20um%20or%C3%A7amento!
https://gestor-de-trafego.com/



