agência de performance e de resultados
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Somos uma agência de
Marketing Digital de resultados
A Spiner é uma agência de soluções de
Marketing Digital de alta performance e
direcionada para o objetivo de cada cliente,
como: geração de leads, vendas online, visitas
na loja, divulgação de marca, entre outros. A
agência foi fundada por um ex-funcionário
do Google, Rodrigo Takemoto, em 01 de
agosto de 2013, que possui experiência no
gerenciamento de campanhas de milhares
de empresas de todos os tamanhos e setores
industriais.
A Spiner possui especialistas em diversas áreas
do Marketing Digital e oferece o gerenciamento
de diversos serviços como: Google AdWords,
Redes Sociais, Facebook Ads, Email Marketing,
Hotsites e Sites. Utilizamos poderosas
ferramentas de gestão do Marketing Digital,
gerando ótimos resultados para nossos
clientes.
Estamos localizados na Alameda Santos, 2223,
ao lado da Av. Paulista. Venha nos visitar!
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Agência Certificada
Google Partner Premier

Somos uma agência certificada no programa
Google Partner com o selo Google Partner
Premier. Temos especialistas certificados
em todas as soluções do Google AdWords:
Pesquisa, Display, Mobile, Shopping, Vídeo e
Analytics.
Isso significa que somos reconhecidos pelo
próprio Google por nosso alto nível na
qualidade de serviço e pelas melhores práticas
de gerenciamento de campanhas.
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Estamos presentes em
eventos de Marketing Digital
Sabemos que estar em constante aprendizado
e acompanhar as novidades e tendências
do mercado é indispensável para o sucesso
do nosso trabalho e para garantir sempre
os melhores serviços para nossos clientes.

EVENTO

EVENTO

Outubro

Julho

22

EVENTO
Janeiro

01

55

17

Por isso, a Spiner está presente nos principais
eventos de Marketing Digital, como Mobile
Day, Facebook Learning, E-Show São Paulo,
RD On the Road, Digital Day, Google Day, RD
Summit, Facebook BluePrint, Google Partners
Elevator, entre outros eventos do segmento.
A Spiner também já foi convidada para eventos
em coparticipação com o Google, como:
- Digital Breakfast, café da manhã oferecido
aos clientes da Spiner, onde a agência teve
a oportunidade de apresentar junto aos
funcionários do Google dados de mercado e
oportunidades para as empresas;
- Beauty Fair - maior feira de cosméticos da
América Latina. Nessa feira, a Spiner ficou
responsável pelo stand do Google. Fomos a
primeira agência a ter esse tipo de parceria
com o Google.

Alguns motivos para
escolher a Spiner

Temos conhecimento
e qualificação

Somos uma agência certificada Google
Partner com alto nível de qualidade
comprovada. Além disso, temos especialistas
em diversas soluções de Marketing Digital.

Entendemos seu mercado

Temos expertise em diversos segmentos,
como: Automotivo, Financeiro, Varejo,
Educação, Local, Beleza e Saúde, B2B,
Turismo e Tecnologia.

66

Simplificamos sua vida

Não desperdice tempo e dinheiro! Deixe a
complexidade do Marketing Digital conosco.
Levamos clientes para sua empresa enquanto
você foca em crescer seu negócio.

Ajudamos empresas
de todos os tamanhos

Muitos clientes começaram com um
investimento bastante limitado e foram
crescendo de acordo com o retorno de
investimento.
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Oferecemos
soluções completas
Podemos ser seu Gerente de Marketing
Digital
terceirizado,
atuando
como
consultores desde a etapa de planejamento,
até a implementação de campanhas,
mensuração e controle de resultados.

Adaptamos as soluções de
marketing para seus objetivos

Somos especialistas em gerar resultados
para todos objetivos, como: vendas online
e geração de leads.
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Somos objetivos e escaláveis

Utilizamos ótimas técnicas e ferramentas
para gerenciar suas campanhas e fazer
com que seus objetivos sejam atingidos
já num curto prazo. Nossa metodologia
propicia crescimento progressivo para a sua
empresa de forma escalável e sustentável.

Utilizamos a
tecnologia a seu favor

Além de contar com especialistas,
automatizamos a otimização de suas
campanhas, fazendo com que você tenha
resultados mais rapidamente, com mais
escalabilidade e eficácia.
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Somos éticos e transparentes
Você terá acesso aos dados de sua campanha
a qualquer momento. Além disso, não
compartilhamos dados de suas campanhas
com outros clientes. Acreditamos que
transparência e honestidade sejam pontos
fundamentais em nosso relacionamento.

Compartilhamos
nosso conhecimento

Nossa metodologia de trabalho tem
uma abordagem consultiva e educativa.
Ajudamos nossos clientes a entenderem o
Marketing Digital, onde eles estão investindo
e tendo resultados.
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nossa missão

Ser o braço de
marketing digital
das empresas

Conectar empresas
com potenciais clientes
de forma inteligente,
relevante e sustentável

Desenvolver o
ecossistema de
negócios online
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É fundamental investir
no Marketing Digital
Você
está
aproveitando
todas
as
oportunidades para conseguir resultados
com eficácia?
No Brasil já são mais de 116 milhões de
usuários conectados por mês na internet e
cerca de 306 milhões de dispositivos, entre
smartphones, tablets e desktops - 154 milhões
deles são apenas smartphones.
Paralelo a isso, houve um grande crescimento
no número e na utilização de redes sociais,
de sites ecommerce e buscadores. Todos
esses fatores alteraram o comportamento do
consumidor, e por isso, a forma de alcançar
o potencial cliente mudou. É preciso atingí-lo
com uma mensagem relevante, no dispositivo
e no momento certos.
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Alguns de nossos clientes

Temos alta taxa de sucesso para empresas de
todos os tamanhos e setores. Veja alguns de
nossos clientes!
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Depoimentos de clientes
MARÍA SUÁREZ
Corporate Sales da Voudebus
Finalizando o ano e fazendo analises das vendas
do site da Voudebus e do movimento do Facebook,
ficamos muito contentes com os resultados obtidos. É
bem notável o crescimento nas vendas e consultas nos
últimos meses produto do trabalho de vocês.
Obrigada a todo o time da Spiner.

MÁRCIO GIONCO
Sócio-proprietário da AH!SIM
A estratégia de comunicação é um tema chave para
todos os negócios, hoje mais do que nunca. É difícil
porque não está 100% sob o controle do gestor, e pode
ser frustrante tentar entender o retorno associado aos
investimentos feitos no tempo. Após várias experiências
diferentes, podemos dizer que a Spiner nos mostrou
consistência, atendimento e apoio na interpretação
dos resultados, o que permitiu nossa expansão numa
época difícil. Por isso recomendamos a Spiner.
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Alta satisfação e melhoria de
resultados para todos os clientes

Conseguimos melhorar o desempenho
das campanhas de todos os clientes com
nossa avançada metodologia de otimizações
direcionadas para resultados.
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Alguns números
antes e depois da contratação
de nossos serviços:
Período considerado:
3 meses antes e depois
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TAXA DE CLIQUES

De 1,2% para 4,20%

TAXA DE CONVERSÃO

De 1,6% para 3,59%

CUSTO DE CONVERSÃO

-45%

NÚMERO DE CONVERSÕES

+420%

RECEITA

+418%

Casos de sucesso
Soluções:

Cliente do
Segmento de
Educação

- Google AdWords
- Hotsites
- Mídias Sociais
- E-mail Marketing

100%
De fechamento
de turmas
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R$120
De custo de
captação de
alunos

R$6.200
De ticket
médio

Casos de sucesso
Soluções:

Cliente do
Segmento de
Seguros

- Google AdWords
- Hotsites
- Mídias Sociais

800%

De crescimento
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60

25%

Leads gerados
diariamente

De taxa de
fechamento

Casos de sucesso
Soluções:

Cliente do
Segmento de
E-commerce

- Google AdWords
- Pesquisa
- Rede de Display
- Remarketing
- Gmail Ads
- YouTube

6X
De ROI
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R$40
Diminuição
de custo de
venda

670%
De aumento
de receita

Entre em contato conosco e
saiba quais são as soluções
mais adequadas ao seu negócio
Venha crescer com a Spiner!
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