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FÁBIO SCHNEIDER - CEO DA AGÊNCIA YELLOW BRASIL. 

Fábio Schneider é palestrante, consultor e especialista em Marketing
de Conversão, Marketing Estratégico e Marketing Digital. Experiência
de mais de 30 anos no mercado publicitário.

Especialista Master em Tráfego Pago: Google Ads e Bing , Facebook,
Instagram, Linkedin, Twitter, Taboola e OutBrain.

CEO da agência de Marketing Digital Yellow Brasil e da Start
Marketing a La carte e do Treinamento Conversão 48 horas. 

Diretor de Marketing Digital da gigante mundial Pearl Drum Brasil
para a América Latina.

Consultor de alta Performance, já ajudou mais de 1000 empresas a
escalarem suas vendas.



A ESTRATÉGIA 



ATRAÇÃO 

RELACIONAMENTO 

OFERTA 

CONVERSÃO

FUNIL DO MARKETING      



COMUNICAÇÃO  CONVERSÃO  
REDES SOCIAIS 

MARKETING DE CONTEÚDO

VÍDEOS INSTITUCIONAIS

MÍDIA TRADICIONAL OFF

GOOGLE ADS

SOCIAL ADS 

INBOUND MARKETING 

GOOGLE MEU NEGÓCIO 

SEO DO SITE 

SITE VENDEDOR 



SEU SITE NO CENTRO DA
ESTRATÉGIA DIGITAL 
Seu site precisa ser um site vendedor.
98% dos sites são institucionais não falam do
problema que sua empresa resolve para o seu
cliente.
A Maioria dos sites não está preparado para
navegação mobile. 
Seu site precisa ter pelo menos 4 pontos de
contato como: email, telefone, formulários e
principalmente whatsapp. 
Layout atrativo e pensado na usabilidade do
cliente. 
Seguir todas as regras de SEO para que ranqueie
no Google. 



BUSCA ORGÂNICA 



ANÚNCIOS NO GOOGLE 

Sua empresa precisa investir em estar bem
posicionada na primeira página do Google quando
clicado seu produto ou serviço. 
O Google Ads é e ferramenta de anúncios do
Google que te coloca em 24 horas nesta posição. 
A maioria dos clientes mais prontos para comprar
chegaram depois de uma pesquisa no Google, se
você não estiver lá pode ter certeza que seu
concorrente está. 



SUA EMPRESA PRECISA
ESTAR EM UM DESTES 4
ANÚNCIOS NA PRIMEIRA
PÁGINA



GOOGLE MEU NEGÓCIO

Cadastrar a sua empresa no Google meu negócio
é fundamental para que você apareça nos
resultados do Google. 
Para isto basta se cadastrar no site
https://www.google.com/intl/pt-
br/business/sign-up/ preencher todos os campos,
inserir algumas fotos dos seus produtos e serviços e
pronto. 

https://www.google.com/intl/pt-br/business/sign-up/


INDICAÇÃO POR GEOLOCALIZAÇÃO E MAPA



REDES SOCIAIS 

Redes Sociais não são canais de vendas e sim
canais para você comunicar com o seu cliente
potencial. 
Analise as melhores redes para o seu negócio e
criei pelo menos duas postagens semanais com um
bom conteúdo e artes profissionais. 
Muitas empresas após pesquisarem seu site,
acabam navegando nas suas redes sociais para
conhecer um pouco mais sobre seus produtos e
serviços.
Quando identificam que sua última postagem foi a
meses atrás isso não gera credibilidade. 
 

Uma rede muito forte para a Indústria é o Linkedin.



ANÚNCIOS NAS REDES
SOCIAIS  

Impactar seus clientes usando as redes sociais com
anúncios direcionados constumam trazer um ótimo
resultado. 
Hoje podemos anunciar em diversas redes como:
facebook, Instagram , Linkedin, Tiktok, Pinterest e
Twitter. Ache a rede que mais conversa com seu
cliente e traga-os para a sua comunicação. 





INVISTA EM VÍDEO 

Vídeo é a melhor maneira de impactar e engajar
seus clientes. 
Fazer vídeos com lançamento de produtos, vídeos
comerciais ou promocionais são baratos e muito
eficientes. 
Utilize estes vídeos em suas redes sociais, site e
até mesmo enviando para seus potenciais clientes. 
Através de anúncios pagos potencialize o alcance
e traga novos clientes. 



INVISTA EM FOTOS DE
QUALIDADE

Investir em foto de qualidade é uma obrigação de
quem presa pelo seu produto ou serviço. 
Fotos boas aumentam e muito, a chance de uma
venda ou de um contato. 
Ter fotos de diversos ângulos do seu produto pode
trazer decisão de compra mesmo sem a pessoa ter
visto o produto de perto. 



INBOUND MARKETING
Se você tem um conteúdo de valor que ajuda seu
cliente a esclarecer uma dúvida ou resolver um
problema, que tal pedir algo em troca?

Não, você não precisa cobrar para oferecer conteúdo,
mas você pode solicitar o e-mail ou telefone daquele
usuário. Afinal, se ele está disposto a consumir as
informações que você ofereceu, pode ser que seu
produto seja uma solução para ele! É assim que o
inbound marketing funciona. Tudo começa na oferta
de conteúdo de valor para o usuário. Além disso, é
preciso considerar o momento na jornada do
consumidor e a fase do funil de vendas para montar
uma estratégia eficiente.

https://eficazmarketing.com/blog/jornada-do-consumidor-estrategias-por-etapa-do-processo-de-compra-do-cliente/
https://eficazmarketing.com/blog/o-que-e-funil-de-vendas-marketing-digital/


DATA ANALYTICS

No Marketing digital é fundamental que tudo seja
mensurado. Isso é possível através de softwares na
grande maioria gratuitos que te entregam relatórios.  

Códigos inseridos dentro do seu site ajudama  fazer
esta coleta de dados e trazer diversos indicadores de
público e o que eles estão procurando no seu site. 
 
Com estes resultados fica fácil analisar e tomar
decisões de campanha. 

Você precisa ter controle dos seus números o
marketing digital é o melhor caminho. 





CRM - EQUIPE COMERCIAL 

Com todas estas estratégias acima, a chance do Lead
chegar é muito grande e para que sua equipe
comercial estaja alinhada com o digital é fundamental
ter um CRM.  

Não sabe o que é CRM? 

É um software onde os novos prospects são registrados  
e serão acompanhados até o momento da conversão. 





SOLICITE UM ORÇAMENTO, A YELLOW
PODE AJUDAR A SUA EMPRESA A
IMPLEMENTAR TODAS ESTAS AÇÕES 
 DIGITAIS

WWW.YELLOWBRASIL.COM.BR 

http://www.yellowbrasil.com.br/
http://www.yellowbrasil.com.br/

