
Sua empresa precisa investir em Marketing Digital 

 

Em tempos onde o marketing digital se tornou uma ferramenta indispensável 

para divulgação de produtos e serviços, contar com uma agência de marketing 

digital é fundamental para o seu sucesso do seu negócio. 

Você já parou para pensar em como a internet se tornou indispensável em 

nossas vidas? Com o acesso à rede mundial de computadores, podemos realizar 

diversas tarefas e nos conectar com o mundo em apenas um clique. 

Segundo dados da pesquisa TIC Domicílios, de 2018, 7 em cada 10 pessoas 

estão conectadas regularmente no Brasil, no total de 126,9 milhões, sendo o 

smartphone o principal meio de acesso, com mais de 97% de preferência. 

A universalização do acesso à internet permite que possamos buscar serviços e 

fazermos tudo que precisamos rapidamente. E quando não sabemos onde 

encontrar, recorremos a solução mais rápida que existe, o Google. 

O buscador de pesquisas é o site mais acessado no mundo, de acordo com o 

ranking Alexa. Sua relevância no mundo fez com que as empresas entendessem 

que era necessário chegar ao seu cliente final aparecendo nas pesquisas do 

Google. 

Para isso, existe o marketing digital como estratégia de negócios para que o 

seu negócio cresça e apareça para todos, em qualquer lugar, a qualquer 

momento.  

Por isso, é importante que você tenha a ajuda de uma agência de marketing 

digital que faça a sua empresa aparecer. A Cryah existe para ser a sua agência 

digital em são paulo. 

Desde 2010, nossa ideia é centrada em três vertentes: agregar, conectar e unir. 

Nosso propósito é dar liga aos nossos projetos com excelência e alta qualidade 

desde o início. 

Oferecemos aos nossos clientes serviços de: 

 Inbound Marketing; 

 SEO; 

 Gestão de Mídias Sociais; 

 Criação de Sites e E-commerces. 

 Links Patrocinados; 

 E muito mais. 

Nosso diferencial é o uso da inteligência artificial, com o uso do serviço de 

atendimento automático através de chatbot, robôs utilizados para fazer o 

primeiro atendimento ao cliente, fazer cobrança e compras. 
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Mas se o seu problema é a falta de uma consultoria de Marketing, a Cryah 

resolve para você. Temos especialistas focados em prestar toda a assistência e 

fazer o melhor plano de ação para o seu negócio vender mais e melhor. 

Além dessas vantagens, disponibilizamos materiais que vão facilitar o dia-a-dia 

da sua estratégia de marketing digital. Disponibilizamos: 

 Calendário de Conteúdo; 

 Execução do planejamento de SEO; 

 Cases de sucesso; 

 Dicas para o dia a dia; 

 E cursos online, com exercícios, dinâmicas e vídeos que vão te ajudar a 

trabalhar com o marketing de influência. 

 

Além destes serviços, cuidamos também de toda a parte de comunicação visual, 

como banners, cartões de visita, folders e etc., criamos vídeos institucionais para 

as redes sociais, Youtube e site. 

Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente capacitados e 

qualificados, que pensam full time em soluções integradas e desenvolvidas com 

agilidade e excelência. Com o nosso time Cryah, seu negócio não será mais o 

mesmo. 

Nosso símbolo é o Ovo, alimento indispensável para a nossa dieta, o que ajuda 

a dar liga em deliciosas receitas. Assim como o Ovo, a Cryah dá liga ao seu 

projeto com qualidade. 

Conte com a Cryah, a sua agência digital em são paulo. Venha conhecer 

nossos serviços e faça o seu negócio vender mais. O sucesso da sua empresa 

passa pela Cryah. 
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