


Vamos falar sobre o site da sua empresa?



Se liga nas dicas!

1. O site é a sua empresa aberta para o seu cliente 24 horas

por dia, 7 dias por semana,

e por isso devemos investir nossa atenção, tempo e recursos

financeiros pois é através dele que os seus clientes virtuais

conhecem a sua empresa, produtos, diferenciais e sua equipe de

trabalho.

É bom lembrar que quando falamos de acessos via internet, você tem 

poucos segundos para encantar seu cliente, se seu site não 

for atrativo, em poucos cliques o cliente 

já vai estar no site do seu concorrente.



2. O site deve ter o mesmo conceito

e apresentação de nossa 

empresa física, deve ter 

uma página de acesso chamada

de home que é a nossa 

recepção, nessa página devemos

encantar o nosso cliente virtual e 

mostrar a ele que acessou o 

site correto e que o levará ao tão 

desejado produto.



3. Conforme o conceito de loja física, em vez de prateleiras,
mostruários ou araras, no site nós temos a página ou
catálogo de produtos e serviços, e é nessa parte que
devemos caprichar ainda mais,

4. As fotos dos produtos devem ser tiradas com uma ótima
qualidade, as descrições devem ser claras e objetivas, e em
alguns casos, se for do seu interesse, devemos apresentar o
preço e as formas de pagamento.



Fotos com 

Excelente

qualidade!  



5. Além de recepcionar o cliente e mostrar seus produtos, é
muito interessante apresentar os principais diferenciais de
sua empresa, seja a sua equipe, estacionamento próprio,
entrega ágil, entre outros....

6. Esses diferenciais podem destacar sua empresa e
segurar o seu cliente virtual mais alguns segundos em seu
site para o convencer a comprar o seu produto ou serviço.



Atrativo 

ao 

visitante!



7. Invista em notícias, artigos, blogs, e outras formas
para gerar conteúdo ao seu site, pois a internet favorece
quem cria conteúdo original para os seus clientes.

E lembre-se quando falamos de acessos via internet,
você tem poucos segundos para convencer o seu
cliente, pois se ele não gostar de algo, em poucos
cliques ele já vai estar no site do seu concorrente.



Notícias 

no Site!



8. Além das redes sociais o site é uma ferramenta estratégica de
vendas, um site bem programado pode ser muito mais eficiente
quando o assunto for resultado de pesquisa.

Quando realizamos uma pesquisa, o Google direciona os
primeiros resultados para os sites que vão entregar as melhores
experiências para o usuário. Ele analisa velocidade, fluidez,
conteúdos originais e possibilidade de acesso via smartphone,
além do investimento financeiro que se pode fazer com
campanhas pagas para impulsionar o seu site na internet.

IMPORTANTE!





Cuide muito bem do seu site, ele é a sua vitrine na
internet, invista em visual, velocidade, endereço de
domínio próprio e uma rápida hospedagem!

#cuidebemdoseusite



Essas foram mais algumas

dicas que nós do setor de

treinamentos da ACIT

preparamos para você usufruir

de seu site e vender mais!

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $



Siga nas redes sociais!

Acit Toledo



Essas foram algumas dicas que nós do Setor de Treinamentos 

da ACIT Toledo preparamos para vocês!

Elaboramos também um vídeo sobre este tema que está 

disponível no You Tube da ACIT Toledo.

Indique esse vídeo para um amigo empreendedor que precise 

destas dicas! 

Grande abraço e nos sigam nas redes sociais!


