intro

Marketing é uma guerra mental. São as idéias que
estão na cabeça das pessoas que determinam se
um produto terá sucesso ou não.

GCOMN, UMA AGÊNCIA 100% DIGITAL
Somos uma agência digital full service, especializada em marketing
digital, desenvolvimento web e mobile.

NOSSOS NÚMEROS

12
ANOS

744
PROJETOS
DESENVOLVIDOS

94
CLIENTES
ATENDIDOS

NOSSA HISTÓRIA E BACKGROUND
12 anos, 94 Clientes Atendidos, 744 Projetos Desenvolvidos. Somos uma agência
digital full service com grande Know-how no planejamento e execução de projetos,
atendendo a cada dia clientes que buscam Inovação, criatividade e resultados.

PLANEJAMENTO

ESTRATÉGIA

DESENVOLVIMENTO

Todo o planejamento
estratégico realizado pela
nossa agencia tem como
principal objetivo,
potencializar uma melhor
definição de regras e rumos
no qual seu projeto
deverá seguir.

Desenvolvemos estratégias
bem definidas para que o
projeto possua um tempo de
vida totalmente sustentavável
e lucrativo. Sempre
trabalhando com metas e
prazos tanto pela agência
como pelo cliente.

O desenvolvimento do projeto
é realizado por profissionais e
equipamentos de altíssima
qualidade. Beneficiando o
cliente com trabalhos mais
ágeis e tecnológicos.
*Ultilizamos metodologia
SCRUM em projetos.

EXPERIÊNCIA - ESTRUTURA
Contamos com uma equipe especializada, composta por profissionais de
Planejamento, Atendimento, Design UX / Criação, Programadores, Arquitetos
da Informação, Analistas de SEO/SEM, Comunicação Digital.

ESTRATÉGIA - MARKETING DIGITAL
Serviço de consultoria e planejamento estratégico
voltado para empresas que pretendem alavancar
novos negócios em comunicação digital.

GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS
Criação e administração de campanhas em redes
sociais, fãn page, conteúdo e campanhas de
incentivo. Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin.

CONSULTORIA EM SEO
Solução para melhor posicionamento no google
através da buscar orgânica (gratuita). Aumentando
número visitas e melhorando taxa de conversão.

GOOGLE ADWORDS
Administração e gestão de campanhas através de
palavras chave. Otima opção para alavancar
rapidamente visitas, compras e novos negócios.

CONSULTORIA EM E-COMMERCE
Desenvolvimento de e-commerce (loja virtual) nas
plataforma Magento e Nuvemshop, integrados
com ERP.

E-MAIL MARKETING
Desenvolvemos Campanhas de Email Marketing,
layout em HTML responsivo, animações e
integração com sistemas de envio email.

DESIGN DE INTERFACE
Desenvolvimento de Interface visual para softwares
e sistemas web. Serviço realizado para fábricas de
software, agências de publicidade e startups.

DESIGN RESPONSIVO
Desenvolvemos projetos de web responsivo:
websites, landing pages, hotsites, etc.
100% focado em usabilidade, navegabilidade
e mobilidade.

DESENVOLVIMENTO MOBILE
Desenvolvimento de web aplicativos e jogos com
tecnologia HTML5 para as plataformas: IOS,
Android e Windows Phone.

O QUE OS NOSSOS CLIENTES BUSCAM?
Nossos clientes são ambiciosos, buscam e compartilham perspectivas
através de experiências inspiradoras para a construção de uma
comunicação ágil e duradoura.

NOSSA AGÊNCIA DIGITAL É:
CRIATIVA, EMPOLGANTE, DEDICADA E FLEXÍVEL

VAMOS

CONVERSAR?

www.gcomn.com.br
atendimento@gcomn.com.br
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