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Anunciar

Divulgue a sua Empresa através

de Portugal em Linha

Porquê anunciar?

Todos os empresários conhecem a importância da publicidade.
Ter um bom produto ou uma marca de qualidade não é, só por si,
suficiente. É preciso dá-los a conhecer. Como? Anunciando. Esse é o
factor que gera vendas.
Quer seja para promoção de uma marca, quer se procure respostas directas, a resposta é sempre: Anunciar.

Usando a Internet para aumentar a competitividade

A Internet está sendo cada vez mais utilizada por uma grande número de
empresas e pessoas que usam este meio para conseguir vantagens
competitivas nos seus campos de acção. Algumas das formas de uso da
Internet, incluem:

1. Marketing
2. Assistência a Produtos/Clientes
3. Informação atempada e a baixo custo
4. Comércio electrónico

A informação que pode disponibilizar na Internet, através de páginas
Web, é um poderoso meio de publicidade à sua disposição. A Internet é
um poderosíssimo meio para publicitar o seu negócio. Comparativamente
com os outros meios de comunicação, a Internet apresenta,
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essencialmente, as seguintes vantagens:
- Dinâmica. A sua mensagem pode ser apresentada de uma forma dinâmica, utilizando os recursos que a informática
disponibiliza.
- Visibilidade. Ao contrário da publicidade publicada nos outros
meios, a publicidade na Internet está sempre acessível. 24 horas por
dia, 365 dias por ano, em todo o mundo.
- Interactividade. Através da utilização de software para uso de
formulários, foruns e conversas em directo, o cliente pode estar
imediatamente em contacto consigo aumentando, assim, a resposta da sua
mensagem publicitária de uma forma impossível de concretizar através
dos outros meios de comunicação.
- Preço. Comparativamente com os outros meios, a publicidade na Internet tem custos extremamente mais baixos.

Porquê estar presente em Portugal em Linha?

Tomar a decisão de marcar uma presença na Internet, através de um
conjunto de páginas publicitando a sua empresa e os seus produtos é o
primeiro passo. Importante, sem dúvida. Agora é necessário decidir onde
instalar as suas páginas ou a sua mensagem publicitária. Já que vai
investir convém que a sua mensagem atinja uma audiência o mais vasta
possível. Portanto, a sua mensagem publicitária deve ser colocada num serviço de grande tráfego e com uma variedade
de serviços associados.
É isso que Portugal em Linha lhe oferece. Portugal em Linha
é o ponto de reunião de toda a Comunidade Lusófona na Internet.
Construimos um serviço que, através das suas várias rubricas, tem vindo
a conquistar audiência em todos os países onde há gente que fala
Português. Desde os E.U.A., Brasil, Macau e toda a Europa, passando
pelos PALOP, temos recebido mensagens de satisfação e apoio. O número
de vistas tem vindo a crescer todos os meses e ronda, neste momento, as 130.000 visitas únicas / 715.000 page views
por mês, o que nos coloca
como o primeiro serviço no género em toda a Comunidade Lusófona.
Ao decidir colocar a sua empresa em Portugal em Linha está a garantir uma maior visibilidade para a sua mensagem,
rentabilizando o investimento realizado.

Formas de presença
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Para que a mensagem da sua empresa ou os seus serviços ou produtos
possam atingir um mercado potencial maior, estar presente na Internet é
fundamental.
Para esse efeito existem basicamente duas formas de presença:

Páginas na World Wide Web
Esta é a primeira e fundamental forma de transmitir a sua mensagem.
Quer deseje publicitar os seus produtos ou serviços, quer deseje
vendê-los num mercado mais vasto ou prestar assistência aos seus
clientes, a sua presença na Internet, através de páginas Web, é
fundamental para atingir os seus objectivos. Em páginas Web pode
apresentar a sua empresa e os seus produtos de uma forma que os meios
tradicionais não permitem, integrando texto com som e imagens estáticas
ou animadas. É o seu catálogo distribuído em todo o mundo a um custo
muito baixo. Que pode ser alterado sempre que desejar sem ter que pesar
custos de impressão e distribuição. Tudo isto permitindo uma interacção
com os seus clientes. Imediatamente. Com custos de comunicação muito
baixos.
Pode, também por esta via, distribuir informação para os seus agentes
ou parceiros de negócios. Informação que só a eles interessa e que só
eles poderão ler, porque o acesso pode ser condicionado.

Publicidade através de banner ads
Uma presença efectiva na Internet é uma combinação de várias formas e
técnicas. Se já tem uma presença através de páginas Web, chame a
atenção para elas através da utilização de banner ads. Tudo que sirva
para tornar mais visíveis as suas páginas é importante porque lhe
permite alargar o seu potencial mercado.
Banner ads são pequenos gráficos que são colocados em serviços de
grande tráfego. Estes gráficos contêm a sua mensagem publicitária,
suficientemente apelativa que excite a curiosidade de quem os vê. Ao
clicar sobre este gráfico as pessoas são transportadas para as páginas
da sua empresa, cumprindo-se assim o seu objectivo.
Portugal em Linha é um serviço de grande visibilidade e
com grande número de visitas junto da Comunidade Lusófona. É, por isso,
o local ideal para quem quer anunciar os seus produtos ou serviços nos
mercados de todo o Espaço Lusófono.
Se optou por colocar as suas páginas em domínio próprio, provavelmente
já foi confrontado com um número de acessos e de respostas inferior às
suas expectativas. Coloque um banner ad em Portugal em Linha.
Numa página de grande tráfego ou que esteja relacionada com a sua
actividade. Notará de certeza o aumento de visitas de potenciais
clientes às suas páginas.
Contacte-nos. Diga-nos qual é a sua actividade e o que pretende promover. Ajudá-lo-emos quanto à melhor localização
do seu banner ad.
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O que podemos fazer por si

Criar, de uma forma efectiva, uma presença na Internet implica a
combinação de uma série de disciplinas: marketing, grafismo e
capacidade técnica. Existem soluções diferentes para casos diferentes,
mas para todas elas é necessária competência técnica e o conhecimento
de técnicas que tornem mais efectivas a solução adoptada.
A nossa equipa de colaboradores tem a competência e o conhecimento
necessários para responder eficazmente a todas as suas solicitações.
Dialogamos consigo e estudamos a melhor forma de a sua empresa estar
"viva" na Internet.
Para além de construirmos e programarmos as suas páginas, garantimos-lhe também:

- Alojamento para as suas páginas
- Registo e regular verificação nos motores de pesquisa e directórios da Internet
- Manutenção das suas páginas, segundo a regularidade necessária.
- Desenho de banner ads
- Aluguer de espaço publicitário
- Programação de peças de software que seja necessário, segundo o fim a que se destinam as suas páginas.
- Aconselhamento quanto a formas de executar as tarefas de modo a tirar o melhor partido da sua presença na Internet.

- Serviço de mailing, com pesquisa de endereços e envio de mensagens para potencias grupos-alvo interessados no seu
produto.

Qualquer que seja a sua necessidade, contacte-nos,
apresente-nos o seu problema, diga-nos quais são os seus objectivos.
Estudaremos consigo a melhor forma de estabelecer, da melhor forma, a
sua presença neste mercado de enormes potencialidades.

Contacte o nosso Dep. Comercial

ou visite o nosso Dep. de Desenvolvimento
https://www.portugal-linha.pt
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