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A Webhand é uma agência de marketing digital 
(webmarketing) que utiliza as mídias convencionais e 
ferramentas da internet para posicionar e gerar 
negócios para sua marca. É uma desenvolvedora de 
sites e sistemas que de modo integrado conecta seu 
website ao seu consumidor e ponto-de-venda. 
Desenvolve sistemas em nuvem, sistemas locais, sites 
responsivos e lojas eletrônica. 

rEDES SOCIAIS,
PODCASTS

SITES
Seu site carregado em qualquer momento, de forma 
rápida e excelenta navegação. E-commerce e intranet.

SISTEMAS
Sistema seguros em nuvem customizados e 
desenvolvidos especialmente para sua necessidade.

CAPTURA E GESTÃO DE LEAD
Transforme leads em clientes. Site com captura de 
leads e controle de atendimento. 

O QUE FAZEMOS POR SUA EMPRESA.

TRANSFORME SEUS LEADS
EM CLIENTES.

AUMENTE 
SUAS VENDAS.



Desenvolvemos o site para que ele se torne uma 
ferramenta de vendas, além de apresentar sua 
empresa, produto ou serviço. Otimizamos o seu site 
para que seja visualizado na primeira página dos 
buscadores de forma gratuita. A criação de sites 
WebHand consiste em torná-lo uma referência dentro 
de seu segmento de mercado. Faça um orçamento, 
fale com o nosso departamento de atendimento. 

OTIMIZAÇÃO DE SEU SITE - SEO

Corrigimos o layout de seu site e atualizamos o seu 
conteúdo para que você seja encontrado nos 
buscadores. 

CONECTAMOS SEU SITE COM SEUS CLIENTES

Criamos campanhas para captar e construir cadastros 
de clientes, criar enquetes e pesquisa dentro de seu 
site.

PRODUTOS PARA VOCÊ VENDER MAIS

NAVEGÁVEL EM 
QUALQUER PLATAFORMA.

SITES+SEO 
100% RESPONSIVOS.



Assim como em uma partida de basquete, a 
estratégia para a internet (www) é fundamental. 
Tornar seu negócio rentável e dinâmico são os 
objetivos que direcionam as ações de propaganda 
associada a internet e às redes sociais. Uma ação 
cíclica (360º) que converge todas as ferramentas e 
possibilidades de comunicação para entrar em 
contato direto com o consumidor em qualquer 
situação ou local que ele se encontre.

PARA O SEU SITE TEMOS A ESTATÉGIA IDEAL.

NÃO É UMA SIMPLES
COINCIDÊNCIA
QUE O ÍCONE WWW 
SE PARECE COM ELA.

SITE ÁGIL  
E MUITO
EFICAZ

É o uso de ferramentas on-line para planejar e aplicar, 
estratégica e taticamente, um conteúdo em volume e 
qualidade para que o usuário se interesse, goste e se 
relacione com a marca, empresa ou produto. 

A prática de planejar o conteúdo, comunicar e 
transformá-lo em ação de vendas e relacionamento 
consiste em identificar seu público e estender a 
comunicação para, se comportar e se relacionar de 
forma amiga, parceira e confiável antes de pensar em 
vendas.



Desenvolvemos sistema online (nuvem) exclusivos 
para sua necessidade. Nossos projetos são pensados 
de acordo com o que o seu segmento ou o seu 
negócio precisam.
Nossos produtos atendem as dificuldades de 
utilização de VPN ou de integração com o sistema 
local por meio de API’s. 

sistemas desenvolvidos para o seu negócio, Utilizamos o que há de mais moderno em softwares e 
linguagens para que seu sistema fique o mais robusto 
e seguro, além de proporcionar rápida navegação e 
usabilidade em qualquer plataforma, seja desktop, 
smartphone ou outro navegador.

Nossos sistemas são desenvolvidos para operar em 
qualquer servidor, além de construirmos os bancos de 
dados apenas em servidores confiáveis ou de 
responsabilidade do cliente.

EXCLuSIVOS PARA
SUA NECESSIDADE
OPERACIONAL.

SISTEMAS
EM NUVEM
100%
DEDICADO



Conosco estão mais 50 empresas.

Diariamente monitoradas para que seus sites, 
sistemas e e-commerces operem em 100%, com 
qualidade insuperável tanto de navegação, quanto 
nas funcionalidades. 

QUAIS EMPRESAS ESTÃO CONOSCO

Planejamos por seis ou doze meses as ações de 
marketing digital de nossos clientes.

Gerenciamos suas redes sociais e executamos 
estatégias de captura de leads.

Quer uma mão para acelerar suas vendas na internet?
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Com planejamento a campanha  trará um retorno consideravelmente 
alto, além de permitir a mensuração dos resultados.

Entre em contato conosco

facebook.com/WebHand
webhand@webhand.com.br

agende uma reunião e tenha toda assessoria que seu negócio 
precisa para entrar em contato com novos clientes. 

CERTEZA QUE PODEMOS
TE AUXILIAR E GERAR
MAIS NEGÓCIOS.

AGENDE  
UMA  
REUNIÃO.

NOSSOS CLIENTES ESTÃO EM 
webhand.com.br

ENDEREÇO
Campinas/SP.
Rua Padre João Francisco de Azevedo, 205 
Jadim Bela Vista.


