Histórias
de sucesso!
PUBLICIDADE POPULAR

Descubra como a empresa que transforma
a realidade contábil de diversas empresas
aplicando processos tecnológicos ampliou
a sua performance digital com um projeto
360° executado com a Publicidade Popular.

Sobre a empresa

Necessidade

A Contplan Contabilidade é uma das
maiores empresas do segmento em

Transparecer ao mercado a
sua expertise de mais de 30 anos
atuando no mercado contábil,
contando com diversos clientes
atendidos e soluções
tecnológicas de ponta.

Porto Alegre. Com 30 anos de
mercado, tem como principal pilar a

confiança, agilidade e eficiência para
atingir níveis de excelência em tudo o
que faz.

Principais
necessidades:

Site

Design

Presença digital

Captação de clientes

Ações Publicidade Popular

Design:

Com uma reformulação em sua identidade visual,
sem alterar o logotipo, a Contplan conta agora com
um visual moderno e de prestígio que é traduzido
em todos os touch points da marca, mantendo a sua
posição entre as principais empresas do setor.

Além da nova linha de
design, foram produzidos
vídeos e fotos para criação
de novo materiais.

Desenvolvimento
de site:
Exclusivo e com alta performance. O site
da Contplan é personalizado, baseado na
experiência do usuário e com as principais
tecnologias do mercado. Hoje é benchmark
não somente para o seu mercado, pois é
referência em design e desempenho.

Presença Digital:
A Contplan conta com conteúdos
diários nas suas redes sociais
(Facebook, Instagram e LinkedIn)
e marca presença no dia a dia
dos seus clientes e prospects
com informações relevantes e de
alto impacto para o setor.

Após a reestruturação do design, site e presença
digital o foco foi a captação de clientes.
A empresa contava com poucos acessos no site
e consequentemente poucos leads gerados.

Captação
de clientes:

A Publicidade Popular desenvolveu uma estratégia
digital baseada em criação de anúncios nas
redes sociais e Google Ads para atrair prospects.

Inicialmente foi desenvolvida uma Landing
Page de alta performance exclusiva para as
campanhas. No Google atuamos com
campanhas de palavras chaves, com o
intuito de aparecer nas buscas segmentadas
sempre que possíveis clientes buscassem
por empresas de contabilidade na região de
Porto Alegre. Além disso para todos os
clientes que acessam o site da empresa são
mostrados anúncios em praticamente todos
os sites parceiros do Google através de
campanhas de Remarketing.

Contabilidade
Anúncio • contplan.com.br
Contplan Contabilidade

Para aumentar o impacto, ampliando a visibilidade
da empresa, as campanhas no Facebook e Instagram
mostram anúncios segmentados para pessoas que
também visitaram o site da Contplan. E campanhas no
LinkedIn mostram anúncios segmentados baseado no
cargo do público alvo da empresa.

De forma geral as campanhas impactam digitalmente
o público alvo em todo o seu ciclo de vida digital, desde
as buscas no Google até as redes sociais.

Resultados
Ótimo posicionamento no Google
Leads gerados de forma recorrente
Aumento do poder institucional

Fale com a Publicidade
Popular e aumente
seus resultados.
publicidadepopular.com.br

PublicidadePopular

