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Preparamos este conteúdo, para que

você que está começando no

Marketing Digital, tenha mais

informações sobre os tipos os

segmentos existentes, e o significado

de cada termo utilizado.

SOMOS ESPECILISTAS EM DESENVOLVIMENTO DE WEBSITES,

LOJAS VIRTUAIS, ARTES E VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS E

CAMPANHAS GOOGLE
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Marketing de conteúdo: criação e
compartilhamento de conteúdo
relevante e valioso para atrair e
engajar um público-alvo específico.

Marketing de mídia social: uso de
plataformas de mídia social, como
Facebook, Instagram, LinkedIn e
Twitter, para alcançar e se conectar
com um público-alvo.

Marketing por e-mail: envio de
mensagens de e-mail personalizadas
para uma lista de contatos para
promover produtos ou serviços.
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Existem muitos tipos diferentes de
marketing digital que as empresas
podem utilizar para promover seus
produtos e serviços. Aqui estão
alguns exemplos:
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Marketing de busca: otimização do
conteúdo do site para aparecer nos
resultados de busca orgânica do
Google, Bing e outros mecanismos
de busca.

Publicidade online: uso de anúncios
pagos em plataformas de mídia
social, motores de busca ou outras
plataformas online para promover
produtos ou serviços.

Marketing de afiliados: parceria com
outras empresas ou indivíduos para
promover produtos ou serviços em
troca de uma comissão sobre as
vendas geradas.

Marketing de influência: colaboração
com influenciadores de mídia social
para promover produtos ou serviços
para seus seguidores.
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Marketing de vídeo: criação e
compartilhamento de vídeos
promocionais para aumentar o
engajamento do público e
impulsionar as vendas.

Marketing de aplicativos móveis:
promoção de aplicativos móveis
através de publicidade online,
otimização de busca de aplicativos e
outras táticas de marketing digital.

Marketing de mensagens de texto:
uso de mensagens de texto para
promover produtos ou serviços para
clientes existentes e potenciais.
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SEO - Search Engine Optimization: É
a otimização de sites para os
mecanismos de busca (Google, Bing,
Yahoo, etc). O objetivo do SEO é
fazer com que o site apareça nas
primeiras posições nos resultados de
busca orgânica, aumentando sua
visibilidade e tráfego.

SEM - Search Engine Marketing: É o
conjunto de estratégias utilizadas
para aumentar a visibilidade de um
site nos mecanismos de busca. Isso
inclui tanto a busca orgânica quanto
a busca paga, como anúncios em
links patrocinados.
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PPC - Pay-per-click: É um modelo de
publicidade online onde o
anunciante paga apenas quando o
usuário clica no anúncio. É comum
em campanhas de anúncios em
links patrocinados nos mecanismos
de busca e em redes sociais.

CTR - Click-through rate: É a taxa de
cliques em um anúncio ou link em
relação ao número de vezes que ele
foi exibido. É um indicador
importante da eficácia de uma
campanha de marketing digital.
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CPM - Cost-per-mile: É o custo por
mil impressões (exibições) de um
anúncio. É comum em campanhas
de publicidade online, como
anúncios em banners.

ROI - Return on Investment: É o
retorno sobre o investimento. É uma
métrica que mede o lucro ou
prejuízo de uma campanha de
marketing digital em relação ao
valor investido.
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CRM - Customer Relationship
Management: É um conjunto de
estratégias e ferramentas utilizadas
para gerenciar e analisar as
interações entre uma empresa e
seus clientes. É comum em
estratégias de marketing de
relacionamento.

CTA - Call-to-action: É uma chamada
para ação, geralmente presente em
um botão ou link, que incentiva o
usuário a realizar uma ação, como se
inscrever em uma lista de emails ou
comprar um produto.

http://www.ozakijapan/


TERMOS E EXPRESSÕES MAIS
UTILIZADAS NO

MARKETING DIGITAL

WWW.OZAKIJAPAN.COM

Funil de Vendas:

O Funil de Vendas, também
conhecido como Pipeline de Vendas,
é um modelo estratégico utilizado
no marketing digital para descrever
o processo pelo qual os clientes
potenciais (prospects) passam antes
de se tornarem clientes efetivos.

O Funil de Vendas é dividido em três
etapas principais:

Topo do Funil (ToFu): Nessa etapa, o
objetivo é atrair a atenção dos
potenciais clientes e gerar interesse
pelo produto ou serviço oferecido. 
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São utilizadas estratégias de
marketing de conteúdo, anúncios
pagos, SEO, redes sociais, entre
outras.

Meio do Funil (MoFu): Nessa etapa, o
objetivo é nutrir o relacionamento
com os potenciais clientes que já
demonstraram interesse pelo
produto ou serviço oferecido,
fornecendo informações mais
detalhadas e relevantes sobre o
produto ou serviço. São utilizadas
estratégias de automação de
marketing, e-mail marketing,
webinars, entre outras.
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Fundo do Funil (BoFu): Nessa etapa,
o objetivo é converter os potenciais
clientes em clientes efetivos,
oferecendo soluções personalizadas
para suas necessidades específicas.
São utilizadas estratégias de vendas,
como ofertas especiais, provas
sociais, depoimentos, entre outras.

O Funil de Vendas é uma estratégia
importante para o sucesso do
marketing digital, pois permite a
criação de um processo sistemático
de conversão de potenciais clientes
em clientes efetivos.
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VOCÊ SABIA QUE É POSSÍVEL TER UM

WEBSITE INTEIRAMENTE GRÁTIS

DESENVOLVIDO POR UMA

AGÊNCIA DE PROPAGANDA?
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