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Plano Full
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Plano Full

Plano Full todos os serviços de otimização da OTZ

Cartão Sustentável

Flyer Sustentável

Cartão Catalogo Sustentável

Email Marketing

Site ou Loja Otimizado Para o Google, Hospedagem e E-mails 

Ferramentas Google (Meu Negocio, Maps, Analytics, Webmaster)

Anúncio Otimizado ANOTZ Portal de Anúncios

Redes Sociais (Criação e Interação no Site ou Loja)

https://pag.ae/7Viiup3ps


Seu anúncio na primeira página de resultados no Google e nos principais
buscadores de acordo com pesquisa composta pertinente       

              (PRODUTO/EMPRESA/SERVIÇO/CIDADE/BAIRRO/RUA).

Fácil de anunciar.
Fotos e videos.
Redes sociais links para qualquer conteúdo online
Descrição produto/serviço.
Link direto para WhatsApp.
Localização e link para Waze e Google Maps.
Formulário de contato direto para seu e-mail. 

Portal de Anúncios Otimizados

https://pag.ae/7Viiup3ps


Cadastro Otimizado para o Google 

Gerencie o que é exibido para as pessoas quando elas procuram sua empresa. 
No Google Meu Negócio temos as ferramentas para você atualizar seu perfil, e
interagir com seus clientes em smartphones, tablets ou computadores.
Veja o exemplo abaixo 

Tenha controle sobre como os clientes veem sua empresa

https://pag.ae/7Viiup3ps


Catalogo Sustentavel 

Utilizando o Catalogo sustentável  temos beneficios e
ferramentas online como:
 
Eficiência na interatividade com todas as redes sociais. 

Ferramenta de contato via WhatsApp com apenas um toque. 

Acesso fácil ao e-mail (Outlook ou Gmail). 

Contato rápido Telefones e Celulares. 

GPS (Waze ou Google Maps). . 

https://pag.ae/7Viiup3ps


Um Pequeno Gesto, Um Grande Significado

 Diminuição nos custos operacionais da empresa

 Alteração e substituição imediata dos contatos.

 Fácil acesso ao conteúdo online.

 Diminui o uso do papel ou do plástico.

 Apresentação e interação de alta tecnologia.

 Causa Boa impressão aos parceiros e clientes.

 Cópia por 5 anos em nosso backup.

 Fácil manutenção e alteração.

Cartão Sustentável

https://pag.ae/7Viiup3ps


Um Pequeno Gesto, Um Grande Significado

Flyer Sustentável

Links para Site do evento Redes sociais

Telefone número fixo

Telefone celular

WhatsApp

Localização Google Maps, Waze traçar a rota

https://pag.ae/7Viiup3ps


Valor R$ 1.600,00 (Mil e seiscentos reais) por mês

Toque na sua bandeira para realizar o pagamento e contratar 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

https://pag.ae/7Viiup3ps


CONTATO

Fotos, Textos, videos podem ser enviadas para o e-mail
 criacao@agenciaotz.com.br

ou 
WhatsApp (11) 9 9432-3714

WWW

Toque nos icones para ver as redes sociais e traçar uma rota

mailto:criacao@agenciaotz.com.br
https://goo.gl/maps/h2CuYF137EB2
https://www.waze.com/ul?ll=-23.50045420,-46.64087230&navigate=yes&zoom=16
mailto:criacao@agenciaotz.com.br
https://api.whatsapp.com/send?l=pt&phone=5511994323714&text=Ol%C3%A1,%20Quero%20saber%20sobre%20o%20cadastro%20otimizado!
https://agenciaotz.com.br/contrato-on-line.php
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