
Agência de
Marketing Digital 
Construímos a sua presença online



Sobre nós

Com sede em Vilamoura, Portugal, a nossa
equipa tem trabalhado na industria do
Marketing Digital há já alguns anos e
juntamos a nossa experiência às
competências de marketing tradicionais e
sociais. 

Tendo criado websites desde 2006,
juntamente com inúmeros sites de redes
sociais, aplicações móveis e muito mais, a
TropicalAstral pode ajudar a fazer crescer o
seu negócio e aumentar a consciencialização
da sua marca.



Se tem um negócio e---

Pretende aumentar o mercado de clientes locais ou
visitantes.
Quer que o seu negócio seja visto com mais frequência e
que se torne mais reconhecido do que os dos seus pares
ou concorrentes.
Sente que poderia/deveria fazer mais no que diz respeito
ao marketing online e presença nas redes sociais.
Sente que não tem conhecimentos ou recursos internos
para aumentar a atividade online.
Não sabe os custos e esforços envolvidos na utilização do
apoio externo.
 Então a TropicalAstral é o seu parceiro ideal de gestão de
redes sociais! 



O dilema

O marketing das redes sociais está a
impulsionar cada vez mais os fluxos
empresariais, e muitos empresários sentem que
estão atrasados na sua presença nas redes
sociais. Outros podem reconhecer a
oportunidade de usar a presença nas redes
sociais para alcançar melhor um mercado de
clientes alvo e ficar à frente dos concorrentes.
Em ambos os casos, as barreiras parecem
muitas vezes insuperáveis devido a:
Falta de compreensão do uso dos clientes dos
meios digitais.
Hesitação em movimentar os seus negócios
online.
Não saber como/por onde começar, os custos
envolvidos e os recursos necessários.
Falta a experiência e/ou recursos de pessoal
para gerir.

Definir os seus objetivos e com uma estratégia
para a sua presença online.
Projetar ou redesenhar o seu website e
hospedar, se necessário.
Sugerir a integração com plataformas de redes
sociais relevantes.
Regularmente manter, gerir e atualizar sites,
plataformas e contas.
Responder a perguntas, comentários e
respostas geradas.
Fornecer um feedback estruturado sobre o
desenvolvimento da interação do cliente das
redes sociais.

A TropicalAstral facilita o marketing das redes
sociais sem quaisquer problemas. 

Vamos apoiá-lo com: 

A solução 



Presença online & marketing
de media social

A tropicalAstral oferece uma vasta gama
de serviços destinados a melhorar o
crescimento do negócio e/ou o
(re)posicionamento no mercado da
indústria de serviços que visam
aumentar o mercado de clientes locais e
visitantes.

A tropicalAstral apoia as empresas
clientes a partir de websites básicos e
gestão de redes sociais, através de
estratégias integradas de redes sociais
baseadas no benchmarking dos
concorrentes e posicionamento do
mercado, até compradores secretos que
avaliam a qualidade e apontam para
áreas de melhoria baseadas em visitas
físicas pessoais em intervalos acordados.



Design

Design do site.
Design de aplicativo móvel.
Design de logotipo.

Os nossos designers criativos são
especializados em compreender os requisitos
do projeto e transformar ideias digitais dando
lhes vida com designs interativos e atraentes.
Utilizamos várias ferramentas de design e
podemos ajudar com todos os aspetos do
design, tais como:



Desenvolvimento móvel & web

Sites responsivos.
Sistemas de gestão de conteúdos (WordPress).
Aplicativos móveis (iOS e Android).
Portais web personalizados (PHP, Java ou
Phoenix).

Com as melhores práticas de programação,
tecnologias escaláveis de ponta, seguras e fáceis de
usar, os nossos desenvolvedores criam websites,
webportals e aplicações móveis que executam. 

Construímos:



Websites – criação, compra de URL,
hospedagem, traduções, gestão de conteúdos
do website.
Posicionamento do mercado – avaliação e
benchmarking.
Marketing e integração de redes sociais –
estratégia, gestão, execução, avaliação.
Gestor/operador de conta personalizado para
todas as suas páginas de redes sociais, tais
como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube,
LinkedIn etc.
Feedback secreto do cliente – estratégia,
execução, avaliação.
Códigos QR - podemos configurar estes
códigos e gerir o conteúdo.

A TropicalAstral pode ajudar com todos os aspetos
do seu marketing, incluindo:

O nosso processo inclui reuniões presenciais para
os nossos clientes sediados no Algarve, caso
contrário realizam-se reuniões regulares via Zoom,
para avaliar e acordar sobre âmbito e objetivos,
propor uma estratégia e um plano, e chegar a
acordo sobre a execução e o prazo.
Apresentaremos-lhe dados e estatísticas mensais.

Tendo a TropicalAstral vários clientes na mesma
indústria, é sempre tomado todo o cuidado por
forma a evitar a aceitação de clientes que estejam
em concorrência direta entre si.

Os nossos serviços



Os nossos clientes
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Conheça a nossa equipa



Até 15 páginas
Imagens de stock ilimitadas
Website bilingue (Inglês &
Português)
SEO Básico

€849
Compra de URL
Hospedagem anual
Endereço de e-mail profissional(ais)
SEO Avançado
Línguas/traduções extras

A TropicalAstral também pode ajudar com:

Sabemos que pode ter diferentes requisitos ou despesas, por favor contacte-nos para discutir pacotes
e preços personalizados. O custo do desenvolvimento de aplicações móveis também varia em função

dos requisitos.

Website design



Media social
Todos os nossos pacotes incluíam configuração
estratégica, design de marca, criação de conteúdos,
publicação bilingue (Inglês & Português), gestão de
comentários, gestão de mensagens, Google My
Business e reportagem mensal.

O TropicalAstral também pode gerir campanhas;
aumentar publicações, PPC e Google Ads são
apenas algumas formas eficazes em termos de
custos para podermos alcançar o seu mercado alvo.

Podemos, naturalmente, adaptar qualquer pacote
para satisfazer as suas necessidades e requisitos, e
podemos construir pacotes personalizados para
todos os orçamentos.

3 posts por semana
3 stories por semana
Facebook & Instagram
Atualizações mensais do site

Inclui:

5 posts por semana
5 stories por semana
Até 10 plataformas sociais
Atualizações semanais do site

Inclui:

€399

€549

/mês

/mês

€699
/mês

7 posts por semana
7 stories por semana
Até 15 plataformas sociais
Boletim mensal digital
Atualizações ilimitadas do site
Vídeo da empresa

Inclui:



Cliente secreto
Oferecemos um serviço de clientes
secretos. Isto pode ser apenas uma vez, ou
visitas regulares. Lidamos com muitos
negócios diferentes, como restaurantes,
bares, cafés, estabelecimentos de retalho e
até serviços de tele serviços.

Antes de enviar os clientes secretos,
acordamos uma lista de tarefas a completar,
tais como fazer perguntas específicas sobre
um produto ou receber um determinado
serviço. Os nossos compradores misteriosos
entram no recinto e agem como se fossem
clientes normais. Depois de concluídas as
tarefas, daremos o feedback da experiência.

Os custos variam de acordo com os
requisitos, contacte-nos para discutir as
suas necessidades específicas.



Códigos QR 

Os consumidores de hoje dependem mais de
dispositivos móveis do que nunca. Os códigos
QR tornaram-se cada vez mais populares, e não
são apenas convenientes, mas também amigos
do ambiente e versáteis.

Somos capazes de produzir códigos QR, e gerir
o conteúdo dos mesmos em seu nome.

Os códigos QR podem ser uma forma eficaz de
gerar leads, reduzindo os custos de impressão.
Também podem contribuir para o seu SEO,
capturar dados, remover os tempos de espera,
uma vez que a informação está prontamente
disponível para os seus clientes, bem como ser
capaz de se ligar à sua localização e plataformas
de redes sociais.



Contacte-nos

www.tropicalastral.com

sofia@tropicalastral.com

+351 917 679 922

http://tropicalastral.com/

