
AS PESSOAS VEEM
SEU NEGÓCIO ONLINE?

EHVE GESTÃO DE MARKETING



O QUE JÁ FIZEMOS



Olá, eu sou o Valmir, especialista em Marketing e o
fundador da Ehve.

Minhas formações em marketing pela Unicarioca, 
 Desenvolvimento de Sistemas pela Estácio e
Programação pelo Centro Federal de Educação do
RJ me permitiram ser funcionário de algumas
empresas onde pude ver na prática muito sobre o
mundo do marketing digital, e meus resultados
alcançados nos últimos anos me fizeram tirar do
papel minha própria empresa. Já são 2 anos da
ehve.

Entenda como elevamos
o marketing do seu
negócio.

Sobre a ehve
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Facebook/ Instagram 

FAZEMOS ANÚNCIOS PATROCINADOS

Google/ Youtube 

Linkedin AdsTwitter Ads

Taboola / Outbrain Traffic Factory



na pesquisa do google

onde você aparece

no feed do facebook

banners em sites no feed do instagram

Anúncios no Youtube no feed do linkedin

em matérias sugeridas banners em sites +18



Pague por clique

Você só é cobrado por cliques
nas campanhas, senão clicarem
você não é cobrado.

Exibição segmentada

As peças produzidas só
aparecem pras pessoas que
podem possivelmente se
interessar no seu negócio.

Acompanhe relatórios

As plataformas geram relatórios
quase que em tempo real.
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Sobre anúncios



FAZEMOS
SOCIAL MEDIA

Vamos analisar o seu público alvo para desenvolver
conteúdo relevante pro seu negócio.

Será feito um planejamento de pautas e cronograma, além
da criação de postagens personalizadas, mais o
agendamentos dos posts com as legendas e hashtags.

Ficaremos responsáveis por suas
redes.



O QUE JÁ PRODUZIMOS



O QUE JÁ PRODUZIMOS



FAZEMOS SITES
Criação e Edição.

Criamos sites e páginas do zero em
wordpress.



Entenda sobre 

E-mail Marketing é  a
utilização do e-mail para
a disseminação de uma
publicidade. 

Através de automação
conseguimos disparar emails
para milhares de pessoas
por dia

FAZEMOS EMAIL MARKETING



Conheça nossos 4 cursos
gratuitos, baixe os ebooks.

Introdução ao 
GOOGLE ADS

É a plataforma de
anúncios do Google.

Através do Google
Ads é possível criar
anúncios de Pesquisa,
de Display, no
Youtube, no Gmail e
na Play Store.

É um mecanismo de
marketing e
publicidade.

 Que possibilita criar
campanhas e exibir
anúncios dentro da
própria rede social e
no Instagram. 

 O Linkedin ADS é
uma ferramenta que
visa impulsionar seu
conteúdo e sua marca
para o seu público-
alvo por meio de
anúncios.

É uma interface de
publicidade nativa.

 A qual trabalha em
parceria com sites
produtores de
conteúdo de variados
tamanhos e nichos, 

Introdução ao 
FACEBOOK ADS

Introdução ao 
LINKEDIN ADS

Introdução ao
TABOOLA
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CONTATO


