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SERVIÇO

Criação de estratégia e configuração de campanha
Gerenciamento constante de campanha

Gerenciamento de TRÁFEGO PAGO do GOOGLE ADS

ETAPAS DO SERVIÇO

Mapeamento de persona dores, problemas, dificuldades,
sofrimentos, desejos, sonhos, metas, objetivos, realizações e
objeções.
Cobertura geográfica  locais que serão divulgados a campanha. 
Segmentação de público: idade, sexo, comportamentos. 
Palavras chaves (rede de pesquisa) pesquisa de termos chaves
com base em 5 itens: 

Conhecimento do negócio (cliente), Google Buscador, Google
Sugestões, Google Trends e  Planejador de Palavras Chaves. 
O resultado será seleção de palavras chaves e lista de termos
negativos. 
 Objetivo é comprar palavras chaves que tenham maior relação com
a fase da decisão de compra. 

 Criação de anúncios de textos e extensões relacionadas ao benefícios
que são valorizados na persona. 

Identificar a coerência de argumentos em cada etapa da jornada do
potencial cliente. 

Identificar quais serão as ações de conversões realizadas no site. 
Instalação de tag de monitoramento de conversão no site.

1 - Criação de estratégia

2 - Criação de Anúncios

3 - Validação do conteúdo: pesquisa, anúncio, site/link

4 - Metas de conversão
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ETAPAS DO SERVIÇO

Revisão e ajuste das diversas configurações da estratégia de
campanha. 
Melhoria continua de anúncios e palavras em busca de melhor
performance (CTR) e Converção. 
Criação de metas de cliques, custo por clique, conversões, custo
por conversão. 
Identificar oportunidades de novas campanhas, grupos de anúncios
Identificar oportunidades (necessidade) de ampliar alcance de
campanha nas demais redes de publicidade como Rede de
Display, Discovery e Youtube.
Suporte diário por telefone, WhatsApp, ou e-mail.
Followup semanal ou quinzenal por vídeo conferência.
Relatório mensal dos trabalhos e performance.

5 - Execução e acompanhamento constante

Campanhas ilimitadas
Monitoramento constante 
Anúncio de textos e gráficos
Remarketing
Relatório mensal

Rede de Pesquisa e Google Maps

R$ 497,00 (mensal)
Contrato inicial de 4 meses.
Após o período inicial, o contrato poderá ser
cancelado a qualquer momento, com aviso escrito
por e-mail com 30 dias de antecedência. 
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Campanhas  ilimitadas
Monitoramento constante 
Anúncio de textos e gráficos
Remarketing
Relatório mensal

R$ 997,00 (mensal)
Contrato inicial de 4 meses.
Após o período inicial, o contrato poderá ser
cancelado a qualquer momento, com aviso escrito
por e-mail com 30 dias de antecedência. 

Rede de Pesquisa, Google Maps, Display, Discovery e/ou Youtube
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CONSIDERAÇÕES

Nesta proposta não estão contemplados os valores a serem
investidos no Google Ads.
A necessidade desses valores de veiculação poderão aumentar ou
diminuir de acordo com a evolução da campanha e objetivos do
cliente contratante.
Pagamento do Google é antecipado via boleto bancário. 
 O Google emite nota fiscal mensal referente ao valor utilizado no
período.
A Time Marketing Digital emitira nota fiscal referente ao serviço de
gerenciamento de campanha. 
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Obrigado!


