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SEU PROJETO, MEU PROJETO

É comum que a sua vida e tudo a sua volta gire
em torno do seu projeto por isso pode ter certeza
que voce tem 101% de todo meu background
tecnico.

EU POSSO TE AJUDAR

Ajudando pessoas e empresas desde 2010
atraves da web e usando a internet e todo seu
poder com o intuito de torna um pequeno projeto
em algo 10x maior.



Porque eu trabalho em
tempo integral?

A perfeição leva tempo, esforço e dedicação e seu projeto tera o melhor do melhor sempre,
pode contar com Jucio Gabriel em qualquer horario, dia da semana. 



Desenvolvimento
Web

Elaboramos todo tipo de
site desde landing pages,
blogs, sites institucionais,
E-commerce, otimizações
de sites e manutenções.
Usando apenas
elementor pro voce tera o
melhor em
desenvolvimento para
sua ideia e empresa.

Desenvolvimento de
Aplicativos

Usamos as melhores
ferramentas para
desenvolver o melhor
aplicativo para sua
empresa (ANDROID, IOS,
WINDOWS PHONE),
velocidade, design
surpreendente e baixo
custo beneficio tudo isso
para alavancar ainda mais
a sua empresa

Analista em SEO

Utilizo o software do
neilpattel um dos melhores
para analisar seo, analisamos
e corrigimos os erros e
melhoramos de acordo com
as melhores tecnicas para
seo. Aumento de trafego
organico, busca das melhores
palavras chaves, para cada
vez mais gerar mais trafego
para seu projeto

 Tipos de
projetos e
como
posso te
ajudar



Projetos Feitos

shipay.com.br
Analise do seo,

otimização completa do
website fazendo assim

voltar o site ter mais
acesso organico e

alcançar nota 10/10 no
score do seo.

sentric.com.br
Desenvolvimento do site,
analise do seo. Antes a
sentric tinha um design

nada agradavel e
gastava rios de dinheiro
em anuncios, Hoje em
dia isso nao acontece

mais graças ao poder do
seo feito corretamente

muvir.com.br
Design do site,seo. A
muvir foi um projeto

desafiador pois o design
impactava no seo que

mexia com a otimização,
depois de todo projeto
concluido mais um site

com nota 10/10 em seo,
e nota 8.5 em velocidade

financeiroconsult
e.com

Nesse portal financeiro
foi feito todo o processo

de otimização, seo,
deixando o mais

organizado, atrativo,
rapido e rankeado no

google



Fale comigo
MAOS A OBRA!!!

Email
jucio.marketing@gmail.com

instagram
https://www.instagram.com/jucio_costa/


