
 

 

Cesar Andrea produção, assessoria e marketing 

 

A Cesar Andrea possui experiência e competência, opera com ferramentas profissionais para organizar, 

assessorar, elaborar campanhas que respeitem a realidade de cada cliente, desde a concepção do seu 

site, logo e ingressando na campanha de marketing digital, branding, gestor de marketing digital, 

profissional de SEO, Designer gráfico, Web designer e muito mais . Nosso trabalho é feito com cuidado, 

com a atenção e dedicação necessária para garantir que as ações planejadas para nossos clientes 

conquistem o resultado desejado. A Cesar Andrea se respalda em pontos básicos e fundamentais para 

toda a campanha digital, entre eles geolocalização, link patrocinado(custeado pelo cliente, caso haja 

necessidade e interesse), monitoramento em caso de hotelaria nos veículos de reservas, otimização, 

redes sociais e claro, o conteúdo. 

O por que do marketing digital: 

1- Para ser encontrado com mais facilidade e garantir presença forte na internet 

2- Para tornar-se referencia em seu marcado e construir uma audiência qualificada 

3- Para segmentar melhor o público alvo e falar com seu público na hora certa 

4- Para analisar os resultados com facilidade e sair sempre na frente da concorrência 

5- Para investir de acordo com seu orçamento e baixo investimento no início. 

6- Analisar resultados  

Nossos serviços 

- Construção de sites responsive ( acessa perfeitamente em computadores, Tablets e celulares) com SEO 

elaborado para sistemas de buscas : a partir de R$ 1.000,00  em 2 parcelas, na aquisição e na entrega. 

- No caso de ramo de hospedagem, possuímos sistema de reserva motor, trabalhamos com 3 empresas 

para melhor atendê-lo dentro das suas necessidades, todos com ótimo custo e benefício. 

- Construção de logos, flyers, cartões de vistas, qualquer arte gráfica. 

-Assessoria de marketing  digital e monitoramento (facebook, instagram e e-mails, entre outros) : R$ 

550,00 mensais. 

*Desses valores, devem ser diminuídos aos associados do Polo 30 % . 

Contato : Andréa Arruda   E-mail : cesarandreaproducoes@gmail.com 

Tel : 021 35877667 / 9 7493 6667 /  96663-6701 
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