Veja
porque
você
precisa de
um
site mobile
SITE PARA
CELULAR

 50% das buscas pela internet são feitas por








celulares e smartphones.
88% das pessoas que utilizam o celular com internet
fazem buscas por produtos, serviços e locais.
62% das pessoas que entram em um site que não é
mobile (não é preparado para celular), saem do site
no mesmo instante.
50% das pessoas não indicariam um site que não é
mobile para um amigo entrar pelo celular.
No Brasil existem mais celulares do que a própria
população.
O celular é o objeto em que os usuários passam a
maior parte do tempo.
66% das pessoas que encontram a empresa que
deseja no celular, entram em contato (e-mail ou
telefone) ou vão ao local.

CONECTE-SE COM SEUS CLIENTES
SEU SITE NÃO SERÁ ALTERADO
EM NADA
Criamos uma versão independente que,
quando for digitada ou localizada sua URL
original, será direcionada automaticamente
para versão mobile (celular).

MAPA DE LOCALIZAÇÃO
Permite que os clientes encontrem o seu negócio
com facilidade, usando o GPS para direcionar os
clientes à sua porta.

ENTRE TANTAS VANTAGENS,
DESTACAMOS:












Ligação em um toque
Me ligue de volta
Horário de Funcionamento
Galeria de imagens (Taxa adicional)
Menu para restaurantes (Taxa adicional)
Pedido de reserva em movimento
Tradução automática para 40 idiomas
Compatível com o ranking do Google
Link para o Facebook, Google + e Twitter
Código QR e Cupons de Desconto
Apoio em sua publicidade, com inserção de
palavras chaves, melhorando seu resultado
na pesquisa do Google.

Quer um solução ainda mais completa?
Temos uma opção especial para você que precisa de um
site proﬁssional e um site para celular
Montamos um COMBO ESPECIAL com:
• Hospedagem • Registro de Domínio • 03 (três) Contas de E-mail
Proﬁssional (da sua Empresa) • Manutenção e Atualização Mensal
• 01 (um) Anúncio Cobre (básico) em Nossos Portais,
na Primeira Página do Google.
E o melhor: TUDO ISSO SEM MENSALIDADE!

Valor total R$ 960,00 ao ano!
Consulte outras formas de pagamento
com nosso consultor autorizado.

Solicite agora o seu site e seja
sempre encontrado por seus clientes
(11) 3439-6448
Site: www.nawebbrasil.com.br
E-Mail: contato@nawebbrasil.com.br

