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SOBRE A 
TRIXO
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 A Trixo - Inovação e Resultado é sua solução em 
Marketing Digital que você precisa para conquistar o seu 
público-alvo e planeja expandir seus negócios. Com mais 
de 10 anos de experiência no mercado, oferece serviços na 
área de marketing e comunicação por meio de uma equipe 
altamente especializada e qualifi cada com foco na agilidade, 
excelência e satisfação do cliente. 

 Somos uma empresa que desenvolve o seu projeto 
com compreensão, participação e respeito à cultura, valores 
e missão do seu negócio. Realizamos um estudo minucioso 
do seu público-alvo para traçar e implementar as estratégias 
mais efetivas de comunicação.

 Trabalhamos sempre em comunicação direta e 
constante com o cliente, estreitando e construindo uma 
relação de mútua de confi ança. 

 Conquiste o mercado, ganhe credibilidade!

O QUE FAZ?

Otimização de Sites
(SEO); Criação de Sites;

Links Patrocinados
(Ads).

Assessoria em 
Marketing e 

Comunicação;

Mídias Sociais;

Identidade Visual;

Sobre a Trixo
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CRIAÇÃO DE 
SITES
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 O site é a principal porta de entrada, para qualquer informação que se busca hoje. E existem milhares deles 
por aí. Se você quer se destacar em meio a tantos, precisa buscar estar alinhando com as novas tendências de 
mercado, saindo da comodidade dos sites genéricos, que qualquer um pode criar por aí.  

 Pensando em você e no seu público, nós desenvolvemos uma metodologia de pesquisa e planejamento que 
nos possibilita preparar o seu site, para disponibilizar e promover o seu conteúdo da maneira mais produtiva 
possível. O conteúdo é importante, mas é um complemento de um site didático e visualmente agradável e 
adequado. 

     Além de um design atrativo, um site precisa ser responsivo e de alta performance. E nós vamos cuidar disso pra você! Preparando 
o seu site para todas as plataformas de acesso e utilizando as técnicas mais avançadas para deixar o carregamento da sua página 
ainda mais rápido. 

Colhendo os frutos 

    Um site precisa focar nos seus objetivos para obter resultados 
positivos. O seu site precisa cumprir metas e promover o seu 
conteúdo. Por isso nós oferecemos o que há de mais avançado 
em termos de tecnologia e design para os nossos clientes. 
Queremos que você tenha o resultado esperado, porque as 
suas conquistas serão nossas também!

Pesquisa e planejamento: mão na massa 

   Nosso processo de criação começa com a defi nição e 
alinhamento dos objetivos junto ao cliente, para depois partir 
para a pesquisa de mercado. Após reunirmos e estudarmos 
todas as informações, daremos início ao planejamento do site 
de onde prosseguiremos ao processo de desenvolvimento.

Criação de sites

Hospedagem Gestão e 
acompanhamento

Soluções de 
e-mail

Dedicados e VPSArmazenamento 
em Nuvem
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GESTÃO DE 
MÍDIAS
SOCIAIS
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Conectamos seus 
clientes com seu
negócio!

 As mídias sociais são importantes ferramentas para aproximar e informar o seu público sobre a sua empresa. A Trixo oferece 
serviços especializados em marketing digital voltado para as mídias e redes sociais, disponibilizando assessoria completa de análise, 
construção de objetivos e ações a serem realizadas.

 As mídias sociais são uma nova forma de relacionamento das pessoas com o mundo. Produtos, serviços, relações pessoais, 
opiniões e preferências, tudo está lá. Elas oferecem a oportunidade perfeita para que você consiga desenvolver uma relação de 
maior alcance e qualidade com seus clientes, fazendo o seu negócio crescer. 

 Os mecanismos utilizados pelos aplicativos, páginas de relacionamento e outras mídias sociais passam por algoritmos 
complexos que estão sempre em constate mudança. Por isso, para impulsionar a divulgação e as vendas da sua empresa, é preciso 
conhecer e estudar as diversas possibilidades que existem e aplicar a que melhor se aplica em casa caso. Atualmente, não basta 
ter uma página ou um perfi l, você precisa conhecer como é o funcionamento de cada rede ou mídia e aí desenvolver a melhor 
estratégia para alcançar os seus clientes. 

 A Trixo é especializada em estudar e entender o funcionamento de cada rede ou mídia social. Nossa equipe está em constante 
treinamento, para estar sempre atualizada em todas as mudanças que ocorrem no mundo digital.

Mídias Sociais
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Fortaleça sua estratégia de marketing digital

 O marketing nas mídias sociais é uma das peças 
fundamentais para a construção de uma estratégia ideal de 
marketing digital. Por isso, a Trixo disponibiliza serviços nas 
áreas chave do marketing digital, incluindo as mídias sociais. 
Ao utilizar as ferramentas disponíveis da maneira correta, é 
possível fortalecer sua estratégia de comunicação para realizar 
a divulgação dos seus produtos e serviços de forma online. A 
oportunidade de atuar com a segmentação de seu público-alvo 
é um ponto forte do uso das mídias sociais, nos possibilitando 
avaliar e analisar com muita propriedade a riqueza de 
informações sobre seus clientes. São canais privilegiados de 
contato e relacionamento com seus potenciais clientes.

 A Trixo possui mais de 10 anos de experiência no mercado e vários cases de sucesso 
implementados. Somos uma equipe especializada no desenvolvimento de campanhas de 
comunicação e marketing em mídias sociais. Sabemos como alcançar o seu público-alvo, 

promovendo o crescimento da sua marca. 

Esteja sempre um passo à frente

 O investimento em mídias sociais é realizado com visão 
a médio e longo prazo. O monitoramento e avaliação são 
procedimentos que devem ser efetuados constantemente, 
para que todo o potencial da sua empresa possa ser explorado. 
É uma característica muito forte das mídias sociais a construção 
e a manutenção de um relacionamento de confi ança com seu 
público alvo ao longo do tempo. Por isso é importante que 
a atuação nas mídias sociais seja bem estudada e planejada 
dentro da estratégia geral de marketing digital.

Mídias Sociais



9

OTIMIZAÇÃO
DE SITES

(SEO)
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 O site é uma ferramenta que dá autoridade à sua marca. Além de ter um site bem elaborado, intuitivo e 
responsivo, você precisa garantir que seu site se torne relevante nas pesquisas dos buscadores online. A nossa 
equipe é especializada nas melhores e mais atuais técnicas de SEO para levar tráfego orgânico para o seu site.

         O que é SEO?

      A sigla SEO vem do termo “Search Engine Optimization”, que é normalmente referido como otimização de sites. Basicamente 
SEO envolve uma variedade de técnicas que têm como objetivo a melhora do posicionamento de um site nas páginas de resultados 
de pesquisa nos buscadores.

 Para colocar o seu site no topo dos resultados nos 
buscadores de pesquisa, a Trixo irá desenvolver uma estratégia 
de otimização de sites, através da nossa equipe que vai cuidar 
de todos os aspectos relevantes para garantir a primeira página 
resultados de pesquisa. 

 Para isso utilizamos com diferentes e eficientes técnicas 
de SEO, testadas e comprovadas. Conheça algumas técnicas que 
utilizamos:

Abrindo as portas do sucesso com as palavras-chave (keywords)

 As palavras chave são ferramentas fundamentais no processo de implementação do SEO. São componentes importantíssimos 
que os buscadores utilizam para a determinar a relevância de um site. Por isso, um serviço profissional de planejamento e 
desenvolvimento da melhor estratégia do uso das palavras-chave para seu público-alvo é indispensável.

Primeira página do 
Google
Colocando o seu site no topo dos resultados de 
pesquisa!

Otimização de Sites (SEO)
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 As keywords precisam ser desenvolvidas e aplicadas 
visando os desejos e aspirações do seu público-alvo. 

 Para definir quais serão as palavras exploradas nós 
realizamos pesquisas minuciosas do perfil ideal do seu cliente 
e, com base nisso, desenvolver as palavras-chave mais buscadas 
e aplica-las de forma natural no seu site, contextualizando tudo 
para que não haja estranhamento do conteúdo e para melhor 
posicionamento no site de busca.

Link Building

 É mais uma ferramenta do SEO que, se bem aplicada, 
aumenta a autoridade do seu site e da sua marca nos sites de 
busca. É o desenvolvimento de uma rede de links internos e 
externos, proporcionando maior popularidade do seu site, 
gerando tráfego e influenciando decisões. 

 Ainda há muitos outros fatores que podem ser trabalhados 
para a otimização do seu site e ferramentas novas surgem a todo 
o momento. Por isso estamos sempre realizando atualizações 
e treinamentos com a nossa equipe, para oferecer sempre o 
melhor serviço aos nossos clientes.Arquitetura do site

 A arquitetura do site é o mapa de como as informações 
serão disponibilizadas para os clientes. Essa disposição dos 
dados no site também é um dos fatores que ajudam na 
melhoria do ranqueamento do seu domínio. O site precisa ser 
intuitivo e responsivo, o que significa que ele deve ser de fácil 
navegação e possuir apresentação adequada para todos os 
tipos de dispositivos de acesso. 

 Nossa equipe de profissionais está apta a estudar às suas 
demandas, encaixando e harmonizando as informações no site 
de maneira que haja uma melhor indexação nos algoritmos 
dos mecanismos de busca.

Otimização de Sites (SEO)
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MARKETING DE
CONTEÚDO
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 O Marketing de Conteúdo é a forma de engajar o público e seus possíveis clientes através da disponibilização de informações 
relevantes, produzindo e agregando valor para os usuários a fi m de criar uma autoridade para a sua marca, gerando uma percepção 
confi ável e positiva.  

 Dentre as diferentes formas que englobam o marketing de conteúdo, nós podemos citar os webinários, posts de blogs, 
vídeos, infográfi cos mídias sociais e várias outras possibilidades. 

 As campanhas de marketing de conteúdo têm um grande potencial, gerando retornos para empresas consolidadas no 
mercado ou novos empreendimentos. É uma boa forma de se fi rmar no mercado como autoridade no assunto e se destacar em 
meio ao mercado. A implementação de uma boa estratégia de marketing e comunicação precisa ser bem planejada e se aliar ao 
esforço e dedicação dos envolvidos, de modo que o conteúdo de qualidade gere um bom engajamento e suscite novas interações 
com seu público-alvo.

Conquiste seu público-alvo 
com o marketing de conteúdo!

Assessoria em Marketing e Comunicação
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IDENTIDADE 
VISUAL
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 A verdade é que seu negócio precisa ser reconhecível. No que as pessoas vão pensar quando ouvirem 
falar o nome da sua marca? Qual é a mensagem que deve permear todas as mídias em que seu negócio 
aparecer? Como os usuários da internet vão reconhecer que a mensagem é de sua empresa? Tudo isso, e 
muito mais, é tratado em nossos serviços de identidade visual. Confi ra!

Mostre quem é você!
 A identidade visual é o seu cartão de visitas. É por ela que 
as pessoas vão reconhecer a sua marca. Ela deve ser padronizada 
em todas as áreas de atuação do marketing digital e fora do 
mundo on line também.

 Na Trixo, nós trabalhamos para desenvolver uma 
identidade visual que transmita a essência do seu negócio em 
todas as maneiras de comunicação. A criação da identidade 
visual de sua empresa será desenvolvida detalhadamente por 
nossa equipe de designs, através de pesquisa minuciosa para 
conhecimento dos seus valores, visão, público-alvo e qualquer 
outro elemento que possa nos ajudar a formar uma identidade 
visual que seja a cara da sua empresa.

 A padronização da identidade visual demonstra o 
profi ssionalismo com que a sua empresa trabalha. O contato 
visual do cliente com um layout limpo e moderno traz confi ança 
e credibilidade para o seu negócio. Tenha a sua imagem como 
um grande diferencial!

Ganhe credibilidade com sua padronização visual 
na internet

 Para construir a sua credibilidade iremos padronizar 
todas as mídias digitais que seu negócio estiver inserido. 
Sempre transmitindo a identidade visual de sua marca. Com 
isso todas as mídias de sua empresa irão ganhar  credibilidade 
por demonstrarem estar padronizadas de acordo com sua 
identidade visual.

 Ao sentir a harmonia e senso de continuidade em todas 
as comunicações da empresa, você já está demonstrando um 
diferencial e profi ssionalismo. Empresas que atuam online 
existem aos montes, agora, empresas que atuam com uma 
identidade visual bem elaborada, isso é algo especial.

Identidade Visual
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Implementamos sua identidade visual em suas 
mídias digitais

 Com nossos serviços, além da elaboração detalhada de 
sua identidade visual, iremos implementá-la em suas principais 
mídias digitais. Padronizaremos a sua atuação em: 

- Mídias sociais (adaptando sua identidade visual à melhor 
apresentação nas diferentes plataformas digitais),

- E-mail marketing (padronizando e, ao mesmo tempo, dando 
alternativas para os diferentes tipos de mensagens), 

- Newsletter (proporcionando um senso de continuidade),

- Ebook (dando credibilidade a eles),

- Assinaturas de e-mail (no formato HTML, padronize todos 
seus emails).

Desenvolvemos o seu logo!

 Geralmente, quando falamos de identidade visual, o logo 
de uma empresa é a primeira lembrança que temos. Isso não 
é à toa. O logo tem a missão importantíssima de ser o principal 
símbolo dos valores e conceitos fundamentais de sua marca. 
Ele estará em praticamente todas as aparições de sua marca 
nos meios de comunicação. Tendo uma tarefa tão importante, 
você não vai querer arriscar com um logo fajuto. 

 Ele deve ser criado com todo o cuidado, por profi ssionais 
especializados, e testado para medir sua adequação a seu 
público-alvo. Temos experiência no desenvolvimento de logo, 
sempre com as melhores técnicas de design e pesquisa de 
mercado. Isso e muito mais em nossos serviços de identidade 
visual, entre em contato conosco, dê um rosto à essência de 
seu negócio.

Identidade Visual
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LINKS 
PATROCINADOS
(Ads)
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 Os links patrocinados são alternativas pagas de anúncios de seu produto ou serviço. Ao realizar esse tipo 
de ação em sites de busca, o seu anúncio estará na primeira página dos resultados de pesquisa, acima dos 
resultados orgânicos que são os não pagos. 

 Além do destaque nos mecanismos de busca, há a possibilidade de anunciar nas redes sociais como 
facebook, instragram ou youtube de maneira bastante segmentada. Aqui na Trixo, nós realizarmos toda a 
pesquisa de mercado necessária, alinhando com as palavras chaves, público e área de abrangência para 
planejar e decidir as melhores estratégias a serem implementadas.

 Trabalhamos sempre para o sucesso do seu negócio, com muita responsabilidade e comprometimento. 

     Sempre é bom fazer o máximo possível para que seu site apareça na primeira página dos resultados de pesquisa. No entanto 
o que realmente importa é aparecer na primeira página das pesquisas feitas pelo seu público-alvo. É aí que os links patrocinados 
brilham. 

     Você consegue realizar a segmentação, escolhendo o tipo de público que verá seus anúncios. Dessa forma você também  
economiza dinheiro, pois não terá que gastar com anúncios para toda a população. 

     É um raciocínio simples. A demanda por anúncios em uma cidade, é menor do que a demanda por anúncios em um estado.

Seja visto pelo seu cliente!

Links Patrocinados (Ads)
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Sabemos a melhor categoria de anúncio para você!

 Ao planejar a sua estratégia de links patrocinados, você terá que escolher qual categoria pretende adquirir. Sendo elas:

- Custo por ação (cobrança de acordo com ações tomadas pelo usuário no seu site); 

- Custo por mil impressões (cobrança realizada após o anúncio atingir mil visualizações); 

- Custo por visualização (cobrança de acordo com o número de pessoas que visualizam o seu anúncio); 

- Custo por clique (cobrança de acordo com o número de cliques feitos em seu link).

Realizando a segmentação

 Com nosso conhecimentos iremos realizar a 
segmentação para conseguir atingir o seu público-alvo com 
seus anúncios. Há várias formas de se realizar a segmentação 
em links patrocinados. 

 Uma delas é a segmentação por interesse de procura, 
que se vale do conhecimento sobre as palavras-chave e o 
modo como são usadas. 

 Também há a segmentação por região, que utiliza 
a localização do usuário para melhorar a performance dos 
anúncios. E temos a segmentação por dispositivos, que verifica 
os meios de acesso dos usuários.

  Nós, da Trixo, temos experiência com todas elas, e 
utilizamos os dados por elas gerados, para refinar e ajustar 
a sua estratégia de links patrocinados. Tudo sempre com o 
objetivo de alcançar o seu público-alvo e fazer o seu negócio 
crescer cada vez mais, na direção certa.

Links Patrocinados (Ads)
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CONHEÇA OS 
CLIENTES



21

PROJECTING THE FUTURE IN HARMONY

Conheça os clientes
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QUEM 
RECOMENDA?
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 “Nós da GW Business estamos muito satisfeitos com a agilidade da Trixo. 
O  trabalho foi entregue antes do prazo, muito bem feito. São muito atenciosos e 
profi ssionais, recomendo!”
Gilberto Welter, sócio-proprietário da GW Business.

 “Graças a Trixo nosso site fi cou do jeito que queríamos, até melhor! São 
caprichosos demais. E além disso estamos sentindo uma melhora muito grande na 
procura pela nossa empresa depois desse ‘’UP’’. Obrigada pessoal.”
Beatriz Tenuta, fundadora da StrongBox.

 “Depois de muito procurar uma agência que atenda nossas necessidades, 
encontramos a Trixo, eles conseguiram dar uma cara nova para o nosso site, resolver 
nosso problemas, com certeza vamos continuar fazendo negócios.”
Peterson Turola, co-fundador da Netvistos.

Quem recomenda?
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ENTRE EM 
CONTATO

+55 11 3185-6820 / 99951-8232

www.trixo.com.br

@trixobr

Avenida Montemagno, 259
Anália Franco - São Paulo /  SP

contato@trixo.com.br


