APRESENTAÇÃO

Com foco nas principais notícias sobre Bitcoin e
demais criptoativos , nosso objetivo é compartilhar
conteúdo de qualidade para um público ávido por
novidades no Mercado Cripto.

Nossos Números /em 2021
Em 2022, nosso objetivo é aumentar em cerca de 200% os views no site, investindo em uma redação mais
profissional, prospectando jornalistas e focando em posts autorais. O comercial fará um trabalho paralelo
para exibir o site em outros sites para posicionar melhor no Google e aumentar as buscas.
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Principais Redes Sociais
Nossas redes sociais cresceram em 2021. O Instagram quase triplicou o número de seguidores e
aumentamos, também o engajamento com as postagens.

Como padrão, utilizamos as redes sociais na nossa principal forma
de monetização com os posts patrocinados. Todos os publi-posts
são criados e postados de forma personalizada em cada Rede
Social.
Fazemos posts em todas as redes, todos os dias e respondemos os
comentários relevantes em cada uma delas.

Insight dos últimos 90 dias do Instagram
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Instagram
https://www.instagram.com/webitcoin/

Facebook
https://www.facebook.com/webitcoinoficial

Twitter
https://mobile.twitter.com/WeBTCoficial

ALCANCE – 179.723 pessoas
ENGAJAMENTO – 17.246 pessoas
SEGUIDORES – 33.907 pessoas

CIDADE

São Paulo – 6,8%
Rio de Janeiro – 5,1%
Goiânia – 1,3%

Telegram
https://t.me/tradebitcoinnow

YouTuve
https://www.youtube.com/channel/UCJMuc
kwJEqCVKYO304Fdb5Q

Projeções de Crescimento / 2022
Em 2022 a Webitcoin foca em atender os clientes
alavancando o alcance das publicações com tráfego pago
nas redes sociais e os views do site com um trabalho de
link Building feito pelo Comercial para que melhore o
posicionamento no Google.
Outro ponto é o treinamento e qualificação dos redatores
para cada vez mais produzirmos conteúdos autorais de
qualidades com SEO em todos os posts.

Publicidade / Banners
Imagens estáticas posicionadas nas páginas principais do site.

Banner na Home do Site.

Banner nos Posts do Site.
Display 1 – Banner retangular que aparece
apenas na Home do site na parte de cima .
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Display 2 – Banner quadrado que aparece
na Home do Site, no meio, e também
aparece no Sidebar em todos os posts do
site.
Display 3 – Banner retangular que aparece
apenas na Home do site lá no final.
Display Float – Banner em imagem
retangular ou texto que aparece no final de
todos os posts.
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Publicidade e Serviços / Todos os outros Formatos

Posts Patrocinados

Newsletter

Redes Sociais

Vídeos

Facebook Ads Externo

Pacotes Especiais

É um conteúdo do
patrocinador, postado no site
com hiperlink para seu canal.
Pode ser um lançamento, um
token , uma novidade.

Vídeo solto direto nas redes
sociais da Webitcoin com
Link na descrição. Verificar
formatos para cada rede

Conteúdo exclusivo entregue
para a Lista de Emails da
Webitcoin.

Campanhas no Facebook Ads
feitas pelos profissionais
capacitados da Webitcoin,
com url de destino do
patrocinador.

Conteúdo postado em uma
ou mais redes sociais (mas
não postado no site).

Pacotes de publicidades
especiais com pagamento
mensal. Consultar com nosso
gerente comercial.
contato@webitcoin.com.br

Criação de Sites

Criação de site e landing
page de alta conversão para
o cliente. Link com tráfego
pago

Facebook Ads / 2022
Em 2022 nos capacitamos para entregar um alcance maior
para os nossos clientes usando o Facebook Ads,
explorando, também, muitas outras opções como: Tráfego,
Engajamento, Cadastros e Conversões.
Há vários formatos e propostas diferentes para se
trabalhar o tráfego pago nas redes sociais e vamos explorar
o máximo dessas ferramentas.

Com muito empenho e dedicação, estamos
engajados em ampliar a aderência do nosso
conteúdo e disseminar o conhecimento
sobre este mercado em ascensão.
Junte-se a nós!
contato@webitcoin.com.br

