Novidades

2022

Hacks de marketing

CRIATIVIDADE • TECNOLOGIA • SUPER ATENDIMENTO

Para um novo ano,
precisamos de novas idéias.
O mundo mudou
e a forma de divulgar
e vender TAMBÉM!
Nossos robozinhos vão
apresentar para você :-)

Surpreenda-se!!

A K2web tem
20 anos de tradição
em juntar gênios da
programação e
gênios do
marketing.
E essa mistura dos
2 hemisférios do
cérebro trouxe mais
uma vez novidades
exclusívas.

Prepare-se!!

Estamos há meses
cultivando uma nova
família de produtos.
E esse empenho da
equipe trouxe as
5 maravilhas para 2022:

Conhecça!!

NoInsta

Se você é um pequeno
empreendedor, pode contar
com esse pacote completo
de ferramentas para te
ajudar a crescer
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[e um dia poder contratar os
benefícios do Laranja Mecânika]

Mecânica: Um painel com
ferramentas de postagem, criação
de BIO, organização de tarefas,
agendamento de reuniões ou
consultas, controle financeiro,
fomulário de vendas e muito mais.
E o melhor: um curso para te
ensinar a usar tudo e com tiradúvidas ao vivo!

http://noinsta.com/

Investimento:
De R$ 97 a
R$ 790 em média.

Maravilhoso

O valor varia de
acordo o volume de
horas e ferramentas
envolvidas.

PureInstaAutomation

Se você quer apenas
uma ajuda com a rede
social, comece por
esse pacote. Simples,
barato e eficiênte!

Automático!

Investimento:
De R$ 390 a
R$ 590 em média.
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Mecânica: Criamos
posts mensais
programamos
nossos robos para
interagir, postar,
comentar e seguir
seu público-alvo.

O valor varia de
acordo o volume de
horas e ferramentas
envolvidas.

Laranja Mecânika
Um projeto atualizadíssimo, de resultados
violentos, que une robôs de automação,
profissional exclusivo para operação,
ferramentas e equipe de planejamento,
design, programação e mídia.
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Mecânica: estudamos seu
negócio, montamos um plano
estratégico de 6 meses,
selecionamos um profissional
para a operação, treinamos e
supervisionamos o trabalho.
Opções: gerenciamento de
campanhas para tráfego pago,
criação das peças, ferramentas de
postagem e interação em redes
sociais, painel Whatsapp com
mensgens personalizadas, e-mail
marketing e prospecção ativa

Investimento:
De R$ 1.200 a
R$ 10.000 em média.

O valor varia de
acordo o volume de
horas e ferramentas
envolvidas.

Íncrível!!

SmartSite 4.0
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Precisa de um
site que
realmente
funciona?
Mecânica:
desenvolvemos seu
site com
funcionalidades
inteligentes, SEO,
alerta Whatsapp,
catch leads e
adequado a LGPD.

Smart!!

Investimento:
De R$ 1.200 a
R$ 30.000 em média.

O valor varia de
acordo o volume de
horas e ferramentas
envolvidas.

Sistemas Web PlaceIn
Você sabe que uma empresa só
cresce com organização e processos
bem definidos. Um sistema é a
base central de seu negócio. E tem
que ser ágil e multiplataforma,
acessível de qualquer lugar.
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Mecânica: Desenvolvemos
sistemas customizados de
acordo com a necessidade de
sua empresa. Treinamento,
flexibilidade, segurança. Esse
é o conceito PlaceIn:
sistemas de qualquer
tamanho, com consultoria.

Investimento:
De R$ 1.200 a
R$ 50.000 em média.

O valor varia de
acordo o volume de
horas e ferramentas
envolvidas.

Uau!!

E ainda tem
os add-ons
Painel automatizado
WhatsApp
Sistemas LGPD
E-mail marketing
Gerenciamento de
anúncios e tráfego
pago
Site refit
Live turbinada
Mini Sistemas

Aumente ainda mais
a eficácia de seus
planos com esses
add-ons incríveis!
Podem ser também
contratados de
forma avulsa

Está perdido?
É muita novidade, muita coisa
bacana, não é?
Por que não marca uma reunião
virtual com um consultor e
ajudamos você a encontrar o
caminho certo?
Faça isso
agora mesmo.
Responda
a essa
mensagem.

Aproveite!
Saia na frente da concorrência!
Garanta o sucesso de sua empresa
trabalhando com quem é criativo,
tem experiência, com mais de 20
anos e clientes no Brasil, Portugal e
Estados Unidos.
E o mais importante: vai dar a
atenção que você precisa.
Atendimento humanizado e
personalizado.

Vem com a gente!

