Como criar um site com Brizy? Um guia rápido sobre
essa ferramenta incrível
Como criar um site com o Brizy é rápido e simples, a ferramenta é uma alternativa excelente
para montar um website ou uma landing page funcional de forma gratuita.
Cada vez mais, as pessoas estão criando seus próprios websites, seja para colocar a empresa na
internet, vender um produto ou fazer um blog. Para isso existem diversas ferramentas, mas é difícil
encontrar uma tão interessante quanto o Brizy.
Ao contrário de muitas outras ferramentas, que precisam de assinatura, são muito limitadas ou
exigem conhecimentos de programação, o Brizy permite criar uma página rapidamente, com tudo o
que você precisa, e de forma gratuita.
Parece mentira?
Então continue lendo e descubra o que é Brizy, suas vantagens e como começar a usar. Vamos lá?

O que é Brizy?
O Brizy é uma ferramenta que permite a criação de páginas da internet com rapidez e simplicidade.
Ele pode ser utilizado tanto para elaborar as páginas do seu website como também para criar
landing pages para fins de Marketing Digital, como campanhas de anúncios.
A ferramenta está disponível na versão Cloud e também como um plugin para Wordpress, ou seja,
independentemente de você utilizar o Wordpress ou não, você pode aproveitar o Brizy sem
problemas.
O Brizy, seja Cloud ou plugin, possui uma versão Premium, que oferece algumas novas
funcionalidades e recursos adicionais de personalização. No entanto, na maioria dos casos, a versão
gratuita é mais do que suficiente para uma página bonita e funcional.

Quais as vantagens do Brizy?
Facilidade
Para criar páginas com o Brizy não é necessário nenhum tipo de experiência com programação. A
curva de aprendizado é simples e qualquer pessoa pega o jeito da ferramenta em pouquíssimo
tempo.

Rapidez
O sistema de criação de página do Breezy é surpreendentemente rápido. Isso porque ele é modular,
permitindo que você adicione blocos de conteúdo pré-definidos e que possuem os mais diferentes
layouts.

Versatilidade
A customização é um ponto extra: você pode mudar como quiser o texto, as cores, as imagens e até
a estrutura dos blocos, criando assim um design que expressa exatamente o que você precisa
comunicar.

Excelente versão grátis
Como já dissemos, o Breezy possui uma versão Premium. Apesar de ela trazer novas
possibilidades, a versão gratuita, por si só, já é uma das ferramentas mais completas para a criação
de páginas.

Integração com aplicativos de Marketing
O Breezy permite que você conecte sua página a serviços de Marketing Digital, como sistemas de
captação de e-mail, preenchimento de formulários, etc.

Como criar um site com Brizy?
Se você estiver na versão Cloud, antes de começar é preciso criar uma conta em brizy.cloud.
Depois disso, é preciso criar um projeto, o que te levará à ferramenta de criação de páginas.
Lá você pode escolher entre as dezenas de blocos pré-definidos e organizá-los da maneira que
desejar. Se nenhum deles te agradar, você pode criar um bloco personalizado.
A partir daí você pode editar o conteúdo da maneira que quiser, adicionando e editando imagens,
vídeos, textos, botões e diversos outros elementos, como menus e links internos.
A partir daí já é possível publicar sua página gratuitamente. No entanto, se você tiver um domínio
personalizado, é preciso configurá-lo para o seu site.
Se você ficar perdido em alguma coisa, o site oferece vários tutoriais escritos e em vídeo que
esclarecem diversas das funcionalidades da ferramenta.
E você, já sabia como criar um site com o Brizy? Já utilizou essa ferramenta ou conhece outras?
Conta pra gente!

