PROJETO INSITE
“Em algum tempo existirão dois tipos de empresas:
as que fazem negócios pela internet e as que estão fora do mercado."

believemarketing.com.br/insite

PROJETO INSITE
O CENÁRIO
Pesquisas apontam que 88% da população usa
a internet diariamente e que mais de 500
milhões de pesquisas são feitas diariamente no
Google.

O PROBLEMA

?

Apenas 45% das empresas brasileiras possuem
sites e menos de 35% usam redes sociais, ou
seja, muitas empresas estão no mercado, mas
não tem estratégias eficientes para serem
encontradas pelo público-alvo.

A SOLUÇÃO
O Brasil registrou no primeiro semestre de 2016
um faturamento de R$41,3 bilhões resultantes
de vendas e negócios feitos pela internet.
Ter um endereço na web é hoje uma obrigação
de qualquer empresa que queira sobreviver.

believemarketing.com.br/insite

PROJETO INSITE
quem somos
Com foco em Estratégia e Marketing 3.0, a Believe
Marketing & Business atua desde 2011 em todos os
segmentos que sua empresa necessita para se
destacar e ganhar novos mercados. Produzimos desde
produtos digitais como Web Sites, App's, Facebook
Marketing, até Consultoria Digital e In Loco, além de
Estratégias Comerciais, publicidade e propaganda e
muito mais!

nossa missão
Nossa MISSÃO é satisfazer com qualidade e segurança
as necessidades dos nossos clientes e parceiros. Temos
como VISÃO um ambiente de negócios justo e
rentável, onde as estratégias de mercado fazem do
mundo um lugar melhor. Inalteráveis são so nossos
VALORES: A justiça sempre prevalecerá; O simples é
sempre melhor que o complexo; nossos
colaboradores precisam apenas ter vontade,
capacidade nós criamos; A tecnologia é sempre uma
aliada; a evolução é inexorável. .

believemarketing.com.br/insite

PROJETO INSITE
o projeto
O Projeto Subsite foi criado pela Believe Marketing,
afim de possibilitar aos empresários e parceiros do
mercado em que atua, que tenham acesso aos meios
eletrônicos e com isso atinjam a prosperidade.
Acreditamos que a internet seja uma tendência que
perdurará pelos próximos séculos e que a maioria dos
processos de negócios acontecerão através dela.
Acreditamos também que aquelas empresas que não
se adequarem ao mercado digital, não acompanharão
o comportamento de consumo e nem aos objetivos e
desejos de seu público-alvo.
Portanto, acreditamos que para que a economia local
flua de maneira desejável e que o mercado seja cada
vez mais capaz de consumir e circular os processos
econômicos, é de extrema necessidade que as
empresas não pereçam e cumpram seus papéis
sociais.
Sendo assim, surge em caráter de parceira, um projeto
que traz à todos os empresários locais a possibilidade
e condição de possuírem um endereço e ponto de
apoio na rede mundial de computadores.
Em uma ação social de insentivo ao crescimento
econômico, o Projeto Subsite permite que as
empresas desenvolvam sites com recursos avançados
que podem ser Lojas Virtuais ou Sites Institucionais
sem ter que dispor de altos valores para o
desenvolvimento, tendo esse 100% subsidiado pelo
projeto, ficando a cargo da empresa arcar apenas com
a hospedagem mensal, que também ocorre com valor
reduzido (R$49,90).
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