
Agência Digital com 100% de sucesso no aumento de faturação dos seus 
clientes

MADE2WEB
MARKETING DIGITAL



SEJA BEM-VINDO(A)
“Eu sou a Rute Almeida, CEO & Responsável Comercial 
da Made2Web. 

Desde há 10 anos que temos provado ano após ano que as empresas podem acreditar no sucesso 

online. Se querem crescer e vingar no mercado, se querem novos clientes ou aumentar a faturação, 

devem evoluir para o canal digital.

Há vários clientes que nos contactam, começam do zero e passados 12 meses têm websites com 4 

ou 5 mil visitas mensais que geram muitos novos clientes. Ou lojas físicas que nos pedem para 

migrar para o ecommerce, aumentam por exemplo de 150 mil euros anuais para uma faturação de 

300 mil ao fim de 2 anos, e continuam a crescer todos os dias, porque o mercado digital não tem 

fronteiras, hoje é nacional, amanhã é internacional. 

Sabemos de experiência que há inúmeros meios para as empresas crescerem e vingarem no 

mercado. Acreditamos é que nenhum é tão eficaz e rápido como o Marketing Digital, e 

defendemos esta premissa todos os dias com o trabalho e resultados que produzimos na 

Made2Web.”
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Conheça a Agência de Marketing Digital mais certificada pelo Google™
em Portugal

QUEM É A
MADE2WEB



SOBRE A MADE2WEB
Depois de nos conhecer não vai querer outra Agência

A Made2Web é pioneira em Portugal no Search Engine Optimization (SEO).

Além de desenvolvermos os websites dos nossos clientes sob os mais

exigentes padrões de qualidade, focamo-nos de seguida em dar-lhes

visibilidade no topo do Google™, através de ações de SEO combinadas com

Marketing de Conteúdo, Campanhas digitais e Redes Sociais. Somos ainda

formadores especializados em Marketing Digital e certificados pela DGERT.

.

A Made2Web foi UMA D AS DUAS EMPR ESAS
PORTUGUESAS conv idadas pelo Google™, para pa rticipa r
no Accelerate na sua Sede europeia, em Dublin, na Irlanda.

Com mais de 200 clientes Web, 100% dos clientes de SEO estão no topo

do Google™, a Made2Web promete manter-se na vanguarda do

Marketing Digital.
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MAIS SOBRE A MADE2WEB
O caminho para o sucesso: trabalhoso mas gratificante
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A Made2Web, Digital Marketing Agency nasce 
como marca em 2007, em resposta aos inúmeros 

pedidos do mercado face a soluções web 
empresariais práticas, rápidas, seguras e 

totalmente geríveis pelos clientes. Especializa-se 
em CMS Opensource e torna-se líder em 

websites Joomla em Portugal.

INÍCIO

2007 2012

Motivada pela necessidade de expansão comercial das 
empresas, a Made2Web torna-se pioneira em Marketing 

Digital e SEO em Portugal. Expande-se para Angola, 
Moçambique, Bélgica e Brasil. Em 2010 a Made2Web adquire 
a sua primeira certificação Google Adwords™. A primeira de 

muitas certificações e o vislumbre de uma parceria muito 
positiva com a Google Portugal™.

O GRANDE ANO

2010 2013

A Made2Web consegue colocar os primeiros 50 
clientes no TOP 10 do Google™ contribuindo para o 

aumento considerável da sua faturação via online. 
Prossegue com o aumento da sua equipa de MKT 

Digital. Continua a apostar em Certificações Google™ 
(AdWords e Analytics) e torna-se Google Partner™.

O CAMINHO PARA O SUCESSO

A Made2Web continua a criar websites e portais 
seguros e geríveis pelos seus clientes. Coloca 100 
clientes no TOP 10 do Google™. A equipa continua 

a aumentar e conta com 15 colaboradores. É 
convidada pelo Google™ a ir a Dublin representar 
Portugal. É convidada por Associações Empresarias 

para dar formação em Marketing Digital.

O SUCESSO CONFIRMA-SE
2016

5

Focando-se agora mais no processo de conversão, a 
Made2Web certifica-se na HubSpot™ e põe em prática o 

melhor do Inbound Marketing. Com isso dá aos seus 
clientes uma solução digital 360º que lhes aumenta 
exponencialmente as vendas via Internet e gera um 
negócio auto-sustentável. Agora com a equipa mais 
certificada em Google™ no País, serve mais de 200 

clientes.

NOVOS DESAFIOS, NOVAS CONQUISTAS



TEMOS A MAIOR EQUIPA CERTIFICADA EM PORTUGAL
Somos obcecados por novos conhecimentos e por isso fãs das certificações dos nossos “mais que tudo”: Google™ e Hubspot™

3 Certificações em Publicidade de
Pesquisa da Google™

ADWORDS SEARCH

3 Certificações em Publicidade de Visualização
da Google™

ADWORDS DISPLAY

6 Certificações em Google™ Shopping
GOOGLE SHOPPING

4 Certificações em Publicidade Mobile;
4 Certificações em Anúncios Vídeo Google™

PUBLICIDADE MOBILE E VÍDEO

1 Certificação em Marketing de conteúdo
da HubSpot™

CONTENT MARKETING
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6 Certificações em Inbound Marketing da
Hubspot™

INBOUND MARKETING

1 Certificação em Email Marketing da
Hubspot™

EMAIL MARKETING

1 Certificação em Gowth Driven Design
da Hubspot™

GROWTH DRIVEN DESIGN

Filipe Pequito
(SEO & SEA)

Afonso Vasconcelos
(Analytics)

Miguel Teixeira
(SEO Audit)

Ana Corvo
(Social Media)

David Frazão
(Multimedia)

Antenor Silva
(Customer Strategy)

Rute Almeida
(Content Marketing/Inbound)

Igor Gonçalo
(SEO Performance)
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3 Certificações em Google Analytics na
Google™

GOOGLE ANALYTICS



CONHEÇA A DREAMTEAM
Esta é a nossa “Dreamteam”, a equipa por trás de todo o sucesso da Made2Web, bem como dos nossos clientes
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86 biliões de neurónios ativos no cérebro de cada colaborador;
112 anos de experiência profissional acumulada;

2500 artigos lidos de Marketing Digital;
1750 horas de visionamento de vídeos de Marketing Digital;

24 certificações Google™, Hubspot™ e ConversionXL™;
2430 boas ideias a pôr em prática nos projetos dos nossos clientes a cada ano.



“A ÚNICA MANEIRA DE FAZER UM 
TRABALHO EXTRAORDINÁRIO É 

AMARES AQUILO QUE FAZES.”

“ Steve Jobs” – Criador da Apple™ 



A MADE2WEB É GOOGLE™ PARTNER
Só uma empresa de confiança e absolutamente profissional pode ser reconhecida como partner de um gigante da internet como a Google™

Somos uma Agência de Marketing Growth Hacking

Somos especialistas e certificados pelo Google™ e Hubspot™, no aumento exponencial 

do negócio dos nossos clientes através de estratégias de Marketing Digital de baixo 

custo.

Há 10 anos no mercado, a marca Made2Web é uma das mais reconhecidas no 

Marketing Digital em Portugal. Conta com mais de 200 clientes no Desenvolvimento 

Web, Anúncios Patrocinados (Google Adwords), SEO (Search Engine Optimization), 

Gestão de Redes Sociais, Inbound Marketing, Linkbuilding e Geração de Leads.
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O QUE FAZEMOS, FAZEMOS BEM

Desenvolvimento de caderno de encargos
para a criação de websites por empresas 

externas (que atualmente trabalham com o 
nosso cliente de MKT Digital na área web); 

Acompanhamento e auditoria de todo o 
trabalho técnico de programação; Revisão e 
validação final da performance do website.

CONSULTORIA WEB

DESENVOLVIMENTO WEB

MARKETING DIGITAL

Formação em todas as áreas do Marketing Digital, 
como sendo: Planos de Marketing Digital; 
Marketing de Conteúdos; Campanhas de 
Publicidade Online (Mobile, Vídeo, Display e 
Search); SEO; Gestão de Redes Sociais; Inbound
Marketing; Campanhas de Email; Analytics.

FORMAÇÃO EM MARKETING DIGITAL

PROPOSTA DE MARKETING DIGITAL 10

Conheça as 4 áreas-core da Made2Web

Auditoria inicial e Benchmarking; Criação de Plano 
de Marketing Digital; Estudo e escolha das 
principais palavras-chave; Implementação das 
ações planeadas: SEO Onsite; SEO Offsite; 
Linkbuilding; Content Marketing; Guest Blogging; 
Sea; Social Media; Inbound Marketing; Email
Marketing; Motion Graphics; Monitorização, 
Analytics e Reporting.

Levantamento de necessidades; Recolha, análise e 
otimização de conteúdos; Maquetização de todas 

as páginas do website; Comentário de SEO em 
todas as páginas desenhadas e aprovadas; 

Programação Web em Joomla, Wordpress, 
OpenCart, outros CMS similares; Utilização de 

HTML5, CSS3, JS, PHP, MYSQL.



A MADE2WEB ACADEMY
Bem-vindo ao futuro da Era Digital

ACADEMIA DE CONHECIMENTO EM MARKETING DIGITAL

Os nossos cursos de Marketing Digital* são únicos no mercado. Damos aos nossos formandos as 

ferramentas chave-na-mão mais poderosas, simples e reconhecidas para tornar qualquer marca num 

sucesso digital. Aprenda com os experts, em pessoa!

01
Aprenda tudo sobre as melhores técnicas e estratégias de Marketi ng Digital que lhe vão permitir

aumentar exponencialmente o valor da sua marca na web.

CURSO EM GROWTH HACKING MARKETING

02 Aprenda as mais recentes e exclusivas estratégias de marketing de conteúdo que l he vão permitir

aumentar as vendas dos produtos e/ou serviços e fi delizar os seus clientes. Anteveja o seu sucesso com

os nossos case-studies.

CURSO DE CERTIFICAÇÃO EM WEB COPYWRITING

* Os nossos cursos são certificados pela DGERT. Os nossos formandos têm diplomas de certificação do curso que frequentarem.
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Fique a conhecer os nossos projetos bem como os nossos clientes, os
quais refletem o nosso sucesso.

PROJETOS E
CLIENTES



OS NOSSOS PROJETOS
Quando a criatividade encontra a informação e a tecnologia

Nos últimos 10 anos ajudámos empresas, em muitas áreas, a aumentar a

visibilidade online, a adquirirem novos clientes e a ganharem a sua lealdade.

Temos experiência nas áreas da Saúde, Retalhista, Financeira, Turística,

Tecnológica, Media & Entretenimento, entre outras.
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CLIENTES QUE CRESCEM CONNOSCO
Algumas empresas que continuam a crescer graças ao nosso plano de MKT Digital
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CASOS DE SUCESSO
Conheça o que fazemos à evolução de visitas nos sites dos nossos clientes

Jan. 16

Set. 15 4.468 visitas

6.338 visitas Set. 15

Mai. 14 7.541 visitas

25.082 visitas Jun. 16

Fev. 14 93 visitas

16.563 visitas

Set. 16

Jul. 16 0 visitas

1.275 visitas Jan. 16

Set. 15 11.469 visitas

32.270 visitasMai. 16

Jun. 13 149 visitas

24.905 visitas

Mai. 16

Set. 13 2.891 visitas

42.272 visitas Abr. 16

Out. 14 5.481 visitas

19.488 visitas Jun. 16

Abr. 15 1.340 visitas

3.372 visitas
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CASO DE SUCESSO
Damos mais e melhores clientes às empresas que confiam no nosso trabalho

Nos primeiros 12 meses do programa digital aumentámos a faturação do nosso cliente em 56%.

Em 24 meses aumentámos a faturação em 105%! E em 48 meses conseguimos um aumento histórico de 187%.
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SAIBA MAIS VEJA MAIS
Criamos vídeos de 2:00 minutos sobre Marketing Digital

Já ouviu falar sobre Marketing Digital mas não sabe

bem do que se trata ou quais os benefícios para a sua

empresa?

Sabe que a sua concorrência está acima da sua

empresa no Google™ mas desconhece o que fazer para

a ultrapassar?

Gostava de ter mais e melhores clientes sem ter de

recorrer a mais agentes comerciais?

Quer aumentar os seus resultados líquidos anuais?

As 7 Boas Práticas de Marketing Digital para 2015 Resultados de uma comunicação digital e uma presença 
online mais dinâmicas e optimizadas

Sabe o que é uma Agência de Marketing Digital? Quando estar online é tão importante como respirar!
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OS TESTEMUNHOS DOS NOSSOS CLIENTES
Não há melhor publicidade que a palavra de quem confia em nós diariamente

A Made2We b é uma empresa
composta por uma equipa de
profissionais experientes e com bom
espírito, dedicados e exigentes ...

MIGUEL MATIAS
www.misterius.pt

... a Made2Web fez com que o meu
sonho de ter um blog onde pude sse
partilhar as minhas pa ixões, cresce sse
e se transformasse numa realidade! ...

ISABEL ANGELINO
www.paixoesdeisabel.pt

... E desta vez ace rtámos! Conseguimos
que o nosso site chegasse a 3 mil novas
pessoas. A v isibilida de do nosso site
aumentou 180% em 4 meses ...

ALEXANDRA VASCONCELOS
www.clinicasviver.com.pt
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AGRADECEMOS A ATENÇÃO!
Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento

Largo Maria Leonor 12, 15B Miraflores, Algés

+351 214 106 747

geral@made2web.com | rute.almeida@made2web.com

Contacte-nos:


