
Provavelmente a melhor e mais certificada Agência de 
Marketing Digital em Portugal.  

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

Conheça a 
Made2Web

https://www.made2web.com/


Mil milhões de neurónios a trabalhar para os melhores clientes do mundo

Desde há 12 anos que temos provado que as empresas podem acreditar no sucesso online. Se querem crescer e ultrapassar a visibilidade da 

concorrência, se querem novos clientes ou aumentar a faturação, devem otimizar a sua presença nos canais digitais, sobretudo no Google , que é 

o canal digital mais usado pelos prospects.   

Há várias empresas B2B e B2C que nos contatam, com experiências anteriores negativas no digital e com desafios altamente exigentes. Não 

obstante, a expertise técnica da nossa equipa multifacetada proporciona a 100% dos nossos clientes um crescimento exponencial do tráfego 

mensal, originando leads muito mais qualificadas e novos clientes.  

Acreditamos que há inúmeras estratégias capazes para as empresas crescerem no mercado. Sabemos é que as estratégias implementadas pela 

nossa equipa são realmente eficientes e defendemos esta premissa todos os dias com os resultados que produzimos na Made2Web e com os 

case-studies e testemunhos que divulgamos.

 2APRESENTAÇÃO DA MADE2WEB



Contamos-lhe um pouco da nossa História
Era uma vez... Provavelmente a melhor Agência de Marketing Digital em Portugal.

3APRESENTAÇÃO DA MADE2WEB

https://www.made2web.com/sobre-nos


A Made2Web é Google e Hubspot partner
A sua empresa pode contar com uma Agência Digital sólida e eficaz reconhecida por dois gigantes do Marketing Digital como o Google e a HubSpot.

Ponha à prova o Marketing Digital recorrendo a uma Agência de Marketing 

Digital Growth Hacking:  especialista e certificada pelo Google e HubSpot, no 

aumento exponencial do negócio de empresas como a sua, através de 

estratégias de Marketing Digital de elevado rendimento.
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Certificações:



O que esperar 
da Made2Web?

Tudo o que for (im)possível de realizar no digital para o 
sucesso da sua empresa.



Mais e melhores clientes
Saiba mais sobre o que fazemos pela sua empresa.

A Made2Web dá há mais de 10 anos aos seus clientes:  

• Contactos segmentados,  

• Leads qualificadas,  

• Mais e melhores clientes. 

Através de ações de SEO, de Mobile Marketing, de Web Copywriting, 

Inbound Marketing, Google Ads, Email Marketing e Social Media.

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.

Com mais de 250 clientes, de várias áreas de negócio B2B e B2C 

(seguradoras, financeiras, consultoras, clínicas médicas, lojas online,...), a 

Made2Web promete surpreender e inovar no Marketing Digital.
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4 resultados digitais que vai querer ter
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Conheça os 4 tipos de resultados que podemos dar à sua empresa, dependendo dos seus objetivos a curto e a médio-prazo.



O que fazemos, fazemos bem

Desenvolvimento de caderno de encargos para a 

criação de websites por empresas parceiras; 

acompanhamento e auditoria do trabalho técnico 

de programação; Auditoria digital e Benchmarking; 

Criação de Plano de Marketing Digital; Estudo e 

escolha das principais palavras-chave; 

Parametrizações de Analytics e de outras 

ferramentas de análise digital.

Auditoria digital

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
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Conheça as 4 áreas-core integradas da Made2Web que produzem os resultados que a sua empresa procura.

Planeamento e implementação de estratégias de 

Marketing Digital, que integrem ações de: SEO 

Onsite; SEO Offsite; Link building; 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 PHP recorrendo a múltiplas Frameworks e CMS’s 

como CodeIgniter, Joomla, Wordpress e Opencart; 

Utilização de HTML5, CSS3, JS, PHP, MYSQL.
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https://www.made2web.com/solucoes-marketing-digital/auditoria-digital
https://www.made2web.com/solucoes-marketing-digital/websites
https://www.made2web.com/solucoes-marketing-digital/planos-marketing-digital
https://www.made2web.com/academia-de-formacao-marketing-digital


O que nos move? O Marketing Digital
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Conheça em pormenor as áreas do Marketing Digital que nos movem todos os dias e dão aos nossos clientes mais leads e vendas.
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https://www.made2web.com/solucoes-marketing-digital


Aprenda com a Made2Web Academy
Damos as boas-vindas ao futuro do Conhecimento Digital.

A sua empresa já pode formar os seus colaboradores com cursos de Marketing Digital únicos no mercado, por serem 100% práticos e ministrados 

apenas por profissionais ativos em Marketing Digital (a nossa equipa). Damos aos nossos formandos as ferramentas chave-na-mão mais 

poderosas, simples e reconhecidas do mercado, para tornar qualquer marca num sucesso digital. Aprenda com os experts, em pessoa!
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https://www.made2web.com/academia-de-formacao-marketing-digital


Os formandos da Made2Web Academy
Os nossos formandos são os nossos melhores embaixadores. Mostramos-lhe em seguida apenas alguns.
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Fique a conhecer os nossos projetos, os quais refletem o 
nosso sucesso e preveem o sucesso da sua empresa.

Projetos e 
Clientes



Projetos digitais
Quando a criatividade encontra a informação e tecnologia.

Oferecemos a nossa experiência desde há 10 anos 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
Algumas empresas que cresceram com o nosso plano e trabalho de Marketing Digital.
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Resultados: o que esperar?
Apresentamos os resultados de alguns dos nossos clientes cujos objetivos passavam por aumentar o volume das visitas e leads qualificadas aos seus websites.
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Mês 60

Mês 1

Mês 44

Mês 1

74.356 visitas

5.481 visitas

149 visitas

24.453 visitas
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Mês 1

Mês 55

Mês 1

Mês 63

Mês 1

Mês 14

Mês 1

Mês 35



Aprenda muito mais sobre o que fazer, passo-a-passo, para que a 
sua empresa alcance o sucesso.

Fontes de 
Conhecimento



Leia muito mais
Leia tudo sobre o melhor do Marketing Digital no Blog da Made2Web.
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https://blog.made2web.com/uma-visao-disruptiva-do-que-e-o-seo
https://blog.made2web.com/uma-visao-disruptiva-do-que-e-o-seo
https://blog.made2web.com/tres-em-linha-ego-inbound-marketing-e-rgpd
https://blog.made2web.com/tres-em-linha-ego-inbound-marketing-e-rgpd
https://blog.made2web.com/campanhas-shopping-no-google-como-aumentar-vendas-online
https://blog.made2web.com/campanhas-shopping-no-google-como-aumentar-vendas-online
https://blog.made2web.com/uma-visao-disruptiva-do-que-e-o-seo
https://blog.made2web.com/o-que-sao-conversoes-e-como-configura-las
https://blog.made2web.com/


Veja muito mais em vídeo
Veja tudo sobre o melhor do Marketing Digital.

As 7 Boas Práticas de Marketing Digital para 2015

Resultados de uma comunicação digitalSabe o que é uma Agência de Marketing Digital? Quando estar online é tão importante como respirar!
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O momento zero da Verdade – Seja competitivo online Em que posição o seu website aparece no Google?

https://www.youtube.com/watch?v=K32lNHlDXZk
https://www.youtube.com/watch?v=o8WFiaqDDBQ
https://www.youtube.com/watch?v=HZR0-ZdRs24
https://www.youtube.com/watch?v=HZR0-ZdRs24
https://www.youtube.com/watch?v=HZR0-ZdRs24
https://www.youtube.com/watch?v=HZR0-ZdRs24
https://www.youtube.com/watch?v=nJtywETGYB4
https://www.youtube.com/watch?v=nJtywETGYB4
https://www.youtube.com/watch?v=nJtywETGYB4
https://www.youtube.com/watch?v=nJtywETGYB4
https://www.youtube.com/watch?v=K32lNHlDXZk
https://www.youtube.com/watch?v=xok8CzKG99I
https://www.youtube.com/channel/UC6UsDjvGJjzki8SwdcPkLYw


Agradecemos a atenção!
Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento

Largo Maria Leonor, 8, Loja B – Torre de S. Paulo -  Miraflores, Algés

+351 214 106 747

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

Contacte-nos:

https://www.made2web.com/contactos
mailto:geral@made2web.com
mailto:rute.almeida@made2web.com
https://www.made2web.com/contactos

