Conheça a Made2Web
Conte com consultores especialistas para o aumento das suas vendas digitais.
Impulsionamos a transformação digital do seu negócio.

Saiba porque pode contar com a nossa equipa já a seguir!

Consultoria de Marketing e Vendas

Quem somos
“Apoiamos o alcance dos seus
objetivos de negócio no canal online,
ao integrar as melhores e mais
recentes estratégias de Marketing e
Vendas no Digital.”
Miguel Vicente, CEO da Made2Web

Miguel Vicente, Rute C. Almeida, Rui Nascimento

Marketing Digital

Filipe Pequito, Margarida Félix, Joana Gândara,
Fernanda Ferreira, Tânia Moncarcha e Mariana Lima

Programação Digital

Ricardo Nascimento, Miguel Teixeira, Igor Pereira e Ricardo Ferreira

Design e Multimedia

Patrícia Silva, Tatiana Portugal e Charles Tôrres

Academia

Rute C. Almeida, Filipe Pequito, Margarida Félix, Joana Gândara
e Mariana Lima
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A Made2Web é Google,
Hubspot e Vidyard Partner
A sua empresa pode contar com uma
Agência Digital sólida e eﬁcaz reconhecida
por três gigantes do Marketing Digital como
o Google, a HubSpot e vidyard.
Ponha à prova o Marketing Digital recorrendo a
uma Agência de Marketing Digital Growth Hacking:
especialista e certiﬁcada pelo Google, HubSpot e
Vidyard, no aumento exponencial do negócio de
empresas como a sua, através de estratégias de
Marketing Digital de elevado rendimento.
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Contamos-lhe um pouco
da nossa História

O 1 ° ano no Marketing Digital
2007

Foi em 2007 que a marca Made2Web nasceu para dar resposta à
crescente exigência de soluções proﬁssionais, seguras e credíveis
para a criação de bons websites. Em Portugal, a Made2web foi uma
das empresas portuguesas pioneiras a especializar-se em CMS
Open Source (Wordpress), assim como na otimização dos websites
para os motores de pesquisa, alcançando a 1ª meta de 100 clientes,
com total autonomia para gerirem a sua presença online.

Google Partner - A visibilidade digital Local e Global
A Made2Web angaria clientes em Angola, Moçambique, Bélgica,

2013

Brasil e EUA. Torna-se agência parceira da Google com uma equipa
motivada e certiﬁcada em cursos avançados da Google, como as
Certiﬁcações Google Analytics e Google Ads.
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Contamos-lhe um pouco
da nossa História

Dublin: fomos à Sede da Google!
2014

A agência investiu na formação da equipa em SEO Onsite e Offsite
e em Programas e Certiﬁcações Google, para colocar os websites
dos seus clientes de Marketing Digital no topo do Google nas suas
principais palavras-chave. O sucesso alcançado foi também
reconhecido pela Google que convidou a agência para um evento
europeu na sua sede de Dublin como representante portuguesa.

HubSpot Partner - O Inbound Marketing
Focada em dinâmicas de Marketing Digital centradas nas novas

2018

necessidades dos utilizadores, assim como na proteção dos seus
dados pessoais, a Made2Web especializa-se em Inbound Marketing,
tornando-se parceira da mais reconhecida empresa de Inbound
Marketing do mundo a HubSpot.
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Contamos-lhe um pouco
da nossa História

Um novo rumo no digital
2019

2019 foi um ano de mudanças na Made2Web: Elegemos o nosso
novo CEO - Miguel Vicente que nos orientou para um refresh de
branding, reforçou a equipa e apostou um posicionamento ainda
mais focado em consultoria de marketing e vendas digitais.

Vidyard Partner - O vídeo Marketing/Sales
A transformação digital das empresas e as novas rotinas de

2020

consumo despertaram o foco no Video Marketing & Video
Sales, que são em 2020 duas das melhores práticas digitais
para atrair, converter e nutrir clientes.
Adotámos a solução Vidyard e tornámo-nos seus parceiros.
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Contamos-lhe um pouco
da nossa História

2021

Uma nova Made2Web!
Iniciámos 2021 com uma equipa maior e mais dinâmica, que vem
reforçar um novo portfólio de soluções que disponibilizamos aos
nossos clientes, com destaque para a Multimedia. Evoluímos
também a nossa imagem, que agora reﬂete o entusiasmo, a
motivação e o novo rumo desta nossa Agência Digital.
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O que esperar
da Made2web
Tudo o que for (im)possível de realizar no digital
para o sucesso da sua empresa.
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BeMind

Mais e melhores clientes
Saiba mais sobre o que fazemos pela sua empresa.
A Made2Web dá há 14 anos aos seus clientes:
● Contactos segmentados,
BEMIND

● Leads qualiﬁcadas,
● Mais e melhores clientes.
Através de Estratégias de Marketing Digital, Inbound Marketing & Sales e
Account-Based Marketing & Sales.

Agradecemos aos nossos clientes a oportunidade que
deram à nossa equipa de superar todos os objetivos
propostos e ser destacada pelo Google, para representar
Portugal no Evento internacional de Marketing Digital –
Google Accelerate™ em Dublin.
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4 resultados
digitais que
vai querer ter

Visibilidade no Google

Otimização digital

Aumentamos a posição orgânica da

Monitorizamos a performance de

sua empresa no Google para originar

todos os canais digitais da sua

mais visitas qualiﬁcadas ao seu

estratégia digital para otimizar de

website.

forma contínua o ROI.

Conversão no website

Vendas Digitais e

Melhoramos os ﬂuxos de

E-commerce

Conheça os 4 tipos de resultados que
podemos dar à sua empresa, dependendo
dos seus objetivos a curto e a médio-prazo.

conversão no seu website, para
angariar mais pedidos de
contactos e leads comerciais.

Implementamos processos de
vendas digitais que impulsionam a
faturação e aumentam as margens
do negócio.
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O que fazemos, fazemos bem
Conheça as 4 áreas-core integradas da Made2Web que produzem os resultados que a sua empresa procura.

Consultoria Digital

Marketing Digital

Tenha uma estratégia Digital orquestrada

Potencie a sua estratégia digital.

entre o Marketing e as Vendas e

Implemente ações de marketing

acompanhe a Transformação Digital.

otimizadas e angarie mais leads e clientes.

E-commerce

Desenvolvimento Web

Beneﬁcie de uma montra digital disponível

Conte com o desenvolvimento de páginas

24 horas por dia para os seus clientes, com

web e aplicações com uma boa

uma loja online.

performance digital.
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Consultoria Digital
Conheça em pormenor os nossos serviços de Consultoria Digital para ajudarmos a sua empresa na transformação digital do Marketing e das Vendas.

Abordagem de

Abordagem de

Marketing Digital

Vendas Digitais

Plataformas Digitais
Hubspot

Inbound Marketing

Inbound Sales

Video Selling

Atraia e ﬁdelize mais clientes com
uma estratégia focada nos seus
interesses.

Adapta-se às exigências do
consumidor ﬁnal e venda mais e
melhor com Inbound Sales.

Cative a atenção dos seus
prospects e clientes com conteúdos
de valor em formato vídeo.

Beneﬁcie de um software
proﬁssional para impulsionar os
seus contactos e vendas.

Account Based
Marketing

Account Based
Sales

Social Selling

Vidyard

Angarie contas de elevado valor
com uma estratégia de Account
Based Marketing.

Dispare as suas vendas B2B com
uma estratégia certeira de
Account Based Sales.

Dinamize a sua marca
pessoal nas Redes Sociais
e fortaleça a relação com a sua
audiência.

Aplique o poder do vídeo na
comunicação e estreite relações
com clientes e colaboradores.
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Marketing Digital
Conheça em pormenor os nossos serviços de Marketing Digital para ajudarmos a sua empresa a ter uma maior presença no digital.

Plano Estratégico
de Marketing Digital
Conte com uma estratégia digital
focada nas suas oportunidades e
objetivos.

Auditoria Digital
Tenha uma análise
detalhada da presença digital
da sua marca e concorrentes.

Search Engine
Advertising (SEA)

Social Media
Marketing (SMM)

Alcance a primeira página dos
motores de pesquisa com
campanhas eﬁcazes.

Partilhe conteúdos e crie
interação com a sua comunidade
nas redes sociais.

Search Engine
Optimization (SEO)
Otimize o posicionamento orgânico
das suas páginas nos motores de
pesquisa.

Google Analytics
Avalie a performance e o
comportamento dos utilizadores nas
páginas do seu website.

E-mail Marketing
Aposte em mensagens
personalizadas e relevantes para
nutrir as suas leads ou clientes.

Content
Marketing
Seduza as suas buyer
personas com conteúdos
valiosos e otimizados para a
web.
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Desenvolvimento Web

E-commerce

Conheça em pormenor os nossos serviços de

Conheça em pormenor os nossos serviços de E-commerce para

Desenvolvimento Web para ajudarmos o seu website a

ajudarmos a sua loja online a gerar mais vendas.

ganhar maior visibilidade e leads qualiﬁcadas.

Growth Driven
Design
Tenha um website novo, rápido,
ﬂexível e Google friendly todos os
dias.

E-commerce
Aumente as suas vendas com uma
montra digital para os seus
produtos ou serviços.
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BeMind

Academia Digital
Damos as boas-vindas ao futuro do Conhecimento Digital.
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Cresça com a

Quem pode beneﬁciar com a Made2Web Academy?
Marketing
Sejam proﬁssionais de Marketing que queiram aumentar os
resultados dos seus planos de Marketing e liderar na
comunicação online em detrimento dos seus concorrentes

A sua empresa já pode receber mentoria, coaching e
formação em Marketing e Vendas Digitais ministrados
apenas por proﬁssionais especializados em Marketing

Área Comercial

Digital (a nossa equipa).

Sejam proﬁssionais da área comercial que queiram melhorar a

Damos às empresas as ferramentas chave-na-mão

comunicação one2one com as suas leads/clientes e acelerar o

mais poderosas, simples e reconhecidas do mercado,

processo de venda

para estimular com sucesso o crescimento digital.

Desenvolva a sua equipa de Marketing e Vendas com

Gestores e Diretores

os experts, em pessoa!

Sejam gestores e/ou diretores Comerciais e de Marketing, que
queiram conhecer as novas formas de liderar no mercado
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Novos Cursos e Masterclasses de Marketing
e Vendas Digitais
Formação prática em
Hubspot Growth Suite

Curso de Marketing Digital
para Executivos

Digital Executive Branding
Coaching

● 16 Horas de Formação
● 3 Temas práticos
● 25 Exercícios

● 8 Horas de Curso
● 2 Módulos
● 10 Exercícios

● 2 Horas de Coaching
● 2 Sessões

Saber mais ›

Saber mais ›

Curso Intensivo de Digital
Content Marketing

Masterclass: Video Selling
com a Vidyard

● 12 Horas de Curso
● 8 Módulos
● 40 Exercícios

● 53 min

Saber mais ›

Saber mais ›

Masterclass: Uma nova
forma de Vender num
Contexto Digital
● 51 min

Assistir Online ›

Assistir Online ›
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Os melhores Clientes
são os da Made2Web
Academy
"Considerei uma grande mais valia a partilha de ferramentas
de auditoria/diagnóstico e para criação de content marketing."
Gabriela d´Almeida - Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa

"Uma formação que superou as minhas expectativas.
Recomendo a quem quer compreender a relevância e
aplicação prática do Marketing Digital de Conteúdos. Curso
top, formadora top."
Susana Mateus - Toyota Caetano Portugal

"Esta formação é extremamente focada na prática. Aprendi
bastante sobre Google Marketing, algo que me vai ajudar já a
estruturar e incrementar o processo de geração de leads através do
website da empresa. Parabéns"
Frederico Feitor - Grupo Luís Simões
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Programa de Mentoria

Como é o programa de Mentoria Digital
Diagnóstico e Auditoria Digital
Diagnosticamos o estado atual digital das nossas empresas clientes,
considerando os players mais fortes do mercado, as principais
tendências digitais do setor e as melhores práticas de Marketing e

Com o intuito de apoiar as empresas portuguesas a

Vendas Digitais. Salientamos as principais necessidades e objetivos a

ultrapassar os obstáculos da Covid-19, a Made2Web criou

colmatar.

um programa de mentoria digital em formato de coaching
one2one.

Plano de Promoção Digital

Ajudamos as equipas internas das empresas a executarem

Tendo em conta as necessidades a colmatar, o comportamento do

as melhores ações digitais que estimulem a geração de

público-alvo e os objetivos de negócio e faturação das empresas,

negócio rápido e sustentável.

criamos um plano de promoção nos melhores meios digitais e com
ações calendarizadas no tempo.

Analítica e ROI
Para os gestores que se preocupam acima de tudo com o ROI de
qualquer ação, podemos incluir nos planos de promoção digital, uma
componente ﬁnanceira e ainda uma previsão quantitativa de resultados.
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Projetos e
Clientes
Fique a conhecer os nossos projetos, os quais reﬂetem o
nosso sucesso e preveem o sucesso da sua empresa.

Projetos Digitais
Quando a criatividade encontra a informação e tecnologia.
Oferecemos a nossa experiência desde 2007 a pequenas, médias e grandes
empresas, da área de serviços, retalho e indústria. Temos clientes nacionais e
internacionais, em países da Europa, América do Norte e África.
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Empresas que
cresceram
connosco
Ao longo de 14 anos, já colaborámos com empresas nacionais e
multinacionais de inúmeros setores de atividade, desde:
● Entidades públicas (como a EPAL, Adene, Águas de Portugal),
● Empresas do Setor Turismo (como o Hotel Pestana, Dom
Pedro, Vila Galé, Hotel Palace Estoril, Momondo, Turismo de
Portugal, CPLP, Ministério Turismo e Transportes de Cabo
Verde, de São Tomé e de Marrocos)
● Empresas de media (como Grupo Impresa, RTP, SIC e TV
Record),
● Instituições ﬁnanceiras (BNP Paribas, Fincor, Grupo Patris, Real
Vida Seguros, CGD, EuroBig)
● Instituições de serviços (Axians, Glintt, Regus, Reta, Real Vida
Seguros, Servilusa, Winsig, Ecodeal)
● Empresas de saúde, educativas, instituições sem ﬁns
lucrativos,...
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Resultados: o que esperar?
Apresentamos os resultados de alguns dos nossos clientes cujos objetivos passavam por aumentar o volume

Allure Clinic

Clínica de Cirurgia Vascular

REAL VIDA SEGUROS
Seguradora de Vida

Mês 1

0

Ano 1

46.945

Mês 6

860

Ano 3

187.992

Ano 5

482.095

INSTITUTO DA PRÓSTATA

Tratamento de doenças urológicas

das visitas aos seus websites.

ODEM

Materiais de Construção e Reabilitação

Mês 1

941

Ano 1

19.423

Mês 6

15.016

Ano 3

77.192

Mês 9

23.858

Ano 4

107.763
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Resultados: o que esperar?
Apresentamos os resultados de alguns dos nossos clientes cujos objetivos passavam por aumentar o volume

das leads e vendas nos

seus websites.
ECODEAL

Gestão Integral de Resíduos Industriais

REAL VIDA SEGUROS
Seguradora de Vida

Ano 1

34

Ano 1

80

Ano 3

280

Ano 3

21.594

Ano 5

72.204

ODEM

WINSIG

Soluções de Gestão - Para todas as Áreas de Negócio

Materiais de Construção e Reabilitação

Ano 1

72

Ano 1

(não vendia online)

Ano 3

305

Ano 3

123

Ano 5

641

Ano 4

503
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Fontes de
Conhecimento
Aprenda muito mais sobre o que fazer, passo-a-passo,
para que a sua empresa alcance o sucesso digital.

Leia mais
Leia tudo sobre o melhor do Marketing Digital
no Blog da Made2Web.

Quero receber novidades de Marketing Digital >
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Aprenda mais
Aprenda mais sobre o melhor das Vendas e do
Marketing Digital no Blog da Made2Web.

Ebook E-commerce B2B vs
E-commerce B2C - o que
muda?
Download

Guia Prático para Auditorias de
Marketing Digital

Template de criação de
campanhas Google Ads

Masterclass - Uma nova forma
de Vender num Contexto Digital

Download

Download

Ver online
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Veja mais
Veja tudo sobre o melhor do Marketing Digital.
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Contactos
Morada:

Telefone:

Largo Maria Leonor,

(+351) 214 106 747

Torre S. Paulo, n.º 8 Loja B
1495-144 Algés

Website:

Email:

www.made2web.com

geral@made2web.com
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Agradecemos a atenção!

(+351) 214 106 747
geral@made2web.com

www.made2web.com
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