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Agência Digital

A nossa maior vitória é o seu sucesso.

A Buzina é uma agência web constituída por uma equipa proﬁssional de múltiplas competências.
Servimo-nos da nossa experiência para ajudar empresas a desenvolver ou a consolidar a sua
imagem no mercado de forma sustentável.
A nossa missão é providenciar a solução adequada a cada organização, tendo em conta os seus
recursos e as suas necessidades. Mais que clientes, procuramos desenvolver relações de
conﬁança e parceria que resultem em sinergias.
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1. Software

Software Buzina
Todos os dias nos deparamos com atividades que não acrescentam valor às nossas tarefas e
que nos fazem desperdiçar o tempo que necessitamos para o que é realmente importante.
As aplicações têm como principais objetivos rentabilizar o seu tempo, tornar mais ágeis os
processos e tarefas e permitir uma gestão mais intuitiva.
Acima de tudo: são à sua medida!

bCRM
Num único software poderá efetuar a gestão de base de
dados de clientes, parceiros e fornecedores, gerir agendas,
analisar orçamentos (em aberto, concluídos e rejeitados) e
visualizar os workflows dos volumes de venda.
Pode, igualmente, gerir projetos em curso visualizando a
sua barra de progressão e o custo imputado bem como
deﬁnir alertas para maior controlo dos seus recebimentos
e pagamentos.

bSales
Com a utilização do software de (re)venda a coordenação
da venda de produtos torna-se mais ágil e eﬁciente.
A solução permite vender online 24h/dia, monitorizar as
encomendas em tempo real, gerir os stocks e deﬁnir
promoções exclusivas por cliente ou produto.

1. Software

bRoute
00:00 MIN

55:00 MIN

00:00 MIN

00:00 MIN

É uma solução de software, simples e intuitiva,
projetada para melhorar os processos operacionais e a
relação com os clientes que permite: identiﬁcar, gerir e
agrupar clientes da mesma zona geográﬁca
otimizando a melhor rota comercial e mitigar os
custos.

5KM 15M

6KM 20M

6KM 20M

bClinic
Desenvolvemos um software que procura dar resposta
às necessidades de gestão sentidas nas clínicas e
consultórios e criar uma interface de comunicação
entre a clínica e os seus pacientes/colaboradores
(médicos e enfermeiros).
Centraliza os processos administrativos, regista toda a
informação clínica dos clientes (cumprindo o RGPD),
permite gerir agendas e contratos e
deﬁnir notiﬁcações de consultas.

bGreen
O software bGreen é uma aplicação vocacionada
para a gestão e impressão do modelo A - 1428 (Guia
de Acompanhamento de Resíduos), gestão de
resíduos de construção e demolição (RCD), gestão
dos certiﬁcados de Veículos em ﬁm de vida, o
processo de despoluição/desmantelamento e a
gestão de peças.
Cumpre as normas de certiﬁcação eGAR da Agência
Portuguesa do Ambiente na versão 2.

1. Software

Integrações
Quantos softwares abre todos os dias?
E se estivessem todos integrados?
Com software de Gestão
As plataformas B2B, B2C ou o CRM deverão estar
integradas com o seu software de gestão/ERP a
ﬁm de otimizar cada vez mais os seus processos.
Para o apoiar nessa transição contamos hoje com
uma equipa experiente capaz de responder às suas
necessidades e que tem vindo a desenvolver
integrações com alguns dos principais softwares
de gestão do mercado, tais como: Primavera, PHC
Software ou Eticadata.

Com Marketplaces
Para quem tem um negócio online, em plataformas B2B ou
B2C, é cada vez mais importante estarem inseridos em
marketplaces. As grandes lojas com o ebay e a Amazon,
ao disponibilizar um leque grande de produtos, ampliam e
diversiﬁcam o seu portfólio o que signiﬁca que o seu
produto pode alcançar milhões de visualizações.

O que nos distingue?

Personalização
Completamente
personalizado às suas
necessidades.

Segurança

Integrações

Suporte técnico

Os seus dados estão
totalmente seguros com
tecnologia SSL.

Com o software de
gestão/ERP, website ou
loja online.

Equipa de proﬁssionais
pronta a esclarecer as
suas dúvidas.

Com todas estas soluções aproveite o tempo
extra e vá beber um café!

2. Serviços Web

Serviços Web

Websites
Desenvolvemos websites de sucesso recorrendo a um
planeamento rigoroso e com a aplicação de avançados
conhecimentos técnicos, aliados a uma boa dose de
engenho e muita experiência proﬁssional.

Landing Pages
Elaboramos Landing Pages com conteúdo pensado
ao detalhe para criar impacto no seu negócio.

E-commerce (Lojas Online)
As plataformas de e-commerce podem ser
desenvolvidas em código aberto, de raiz até às
híbridas, integradas com marketplaces ou ERP.
Somos especialistas em desenvolver a sua loja com
todas as funcionalidades – montra de produtos e
serviços, cross-selling, chatbot, diversos métodos de
pagamento (Visa, Paypal, Ref. MB, MbWay) e ligação
automática a redes sociais.

2. Serviços Web

Aplicações mobile & web
Desenvolvemos aplicações web totalmente
personalizadas, de fácil manuseamento e
intuitivas, para Android e iOS, ajustadas às
necessidades especíﬁcas da sua organização.

Auditorias
Gostaria de fazer um check-up ao seu website ou loja online?

Auditoria funcionalidades

Auditoria segurança

Links, formulários, encomendas,
abertura de páginas, design e
estrutura.

Diagnósticos de segurança, eventuais
vulnerabilidades no código do website, de
aplicações web ou mobile.

Auditoria SEO

Auditoria RGPD

Tags, meta tags, descrição de imagens,
títulos, estrutura de conteúdos e textos
âncora/links interno.

Conformidade com o regulamento, requisitos
legais, litígios de consumo, política de
privacidade e cookies.

4. Design e ilustração

Design e Ilustração
A comunicação visual procura transmitir uma mensagem, um conceito,
uma ideia. Diga-nos qual a sua!

Branding
É importante que a sua marca crie impacto e
que se distinga.
Podemos ajudá-lo a criar o seu logótipo (identidade
corporativa), a sua linha gráﬁca (cartões de visita,
papel timbrado, envelopes e capas de documentos) e o
seu manual de identidade. Cuide da sua imagem, crie o
seu estilo e deixe a sua concorrência para trás!

Design Gráfico
Transmitimos a ideia do seu negócio através da
conceção gráﬁca de catálogos (físicos e digitais),
cartazes, mupis, outdoors, flyers, desdobráveis e
panfletos.
Leve-os a feiras nacionais e internacionais e tenha
orgulho da sua marca!

Ilustração
A ilustração retrata a realidade que queremos transmitir!
Ela dá imagem, cor e forma à ideia do texto.
Realizamos ilustrações para catálogos, livros, cartazes e
também para decoração interior.

4. Marketing Digital

Marketing Digital
Quer aumentar a sua notoriedade? Quer melhorar o posicionamento da sua
empresa? Seguem algumas soluções:

Estratégia de Marketing
Uma estratégia de Marketing Digital é o desenho de um
plano para que os objetivos, público-alvo e os canais de
comunicação atinjam os resultados pretendidos.
Avaliamos a sua concorrência, deﬁnimos os indicadores
chave de desempenho (KPI’s), analisamos a sua atual
presença online e indicamos-lhe o melhor caminho.

SEO Search Engine Optimization
Na prática, trata-se do processo de gerar tráfego para o
seu site de forma orgânica, isto é, com origem nas
pesquisas feitas pelos utilizadores em motores de busca,
sem a utilização de plataformas publicitárias.

Google Adwords
Esta ferramenta é, na sua base, publicidade paga por
clique, ou seja, a empresa cria um anúncio que o Google
se encarrega de disseminar pela internet, mas o cliente
só paga quando alguém clica na publicidade.
Com o Google Display pode colocar anúncios da sua
empresa noutros sites e com o Google Shopping pode
colocar diretamente a imagem e preço do seu produto na
página do motor de busca.

4. Marketing Digital

Redes Sociais / Facebook Ads
Uma marca que hoje não esteja nas Redes Sociais está
completamente afastada da atualidade e principalmente
dos potenciais consumidores.
Como o podemos ajudar?
- Analisamos qual a melhor rede a utilizar no seu negócio
- Deﬁnimos a melhor Estratégia
- Dinamizamos as Redes Sociais
- Gerimos as Campanhas

Content & Email Marketing
O Marketing de Conteúdo (newsletter) continua a ser uma
ferramenta de comunicação bastante forte e que ajuda
na ﬁdelização dos seus clientes.
Nós podemos ajudá-lo com uma equipa de copywriters
que irá produzir conteúdo original e adequado consoante
os seus objetivos.
Temos uma abordagem estratégica que permite
potenciar este serviço de forma a beneﬁciar o retorno
investido:
- Deﬁnição o público-alvo
- Deﬁnição da mensagem
- Criação do design do template (se necessário)
- Análise dos resultados da campanha de E-mail
Marketing.

Web Analytics
Apoiamos no desenvolvimento da presença web através
da recolha, tratamento, análise e visualização do volume
de dados gerados a partir da navegação e interação de
clientes em ambiente digital.

Inbound Marketing
O Blog irá demonstra o conhecimento na área que melhor
domina, irá permitir melhorar o posicionamento no Google
(com mais indexação de páginas), fará com que esteja
sempre a par das últimas inovações no seu setor e ﬁdelizará
os clientes à marca.
Podemos ajudá-lo na criação, design e na gestão de
conteúdos

Vídeos Promocionais
Produzimos conteúdo audiovisual que permite promover mais eﬁcazmente a sua
imagem e comunicar melhor com os seus clientes.

dos Utilizadores clica nos primeiros resultados do

% Google

das Empresas já possui estratégias de

Marketing

5. Consultoria

Consultoria
Disponibilizamos consultoria especializada em diversas vertentes.

Marketing Digital
A nossa consultoria tem como objetivo identiﬁcar
as suas necessidades, aconselhá-lo com as
melhores ferramentas e demonstrar como as
pode aplicar de forma autónoma.
Já pensou ter ao seu lado um consultor de
marketing digital?

Planos de Marketing
“Podemos não conseguir mudar o vento, mas
podemos ajustar as velas do barco para chegar onde
/illustraçoes
queremos” (Confúcio)
Desenvolvemos ferramentas estratégicas baseadas
na análise do mercado, no segmento do público-alvo
a atingir e na avaliação das oportunidades para
melhorar o posicionamento do seu negócio.

5. Consultoria

Projetos Financiados
Quer tornar a sua empresa mais competitiva e
eﬁciente?
Analisamos quais os sistemas de incentivo mais
adequados à sua empresa no âmbito do quadro
em vigor

Só em 2019

+ 48 consultoria

+ 6 planos

+ 15 estrategias

em projetos Portugal2020

de marketing

marketing digital

Entidade acreditada:
vale indústria
vale empreendedorismo

vale internacionalização
vale inovação

Algum dos desafios superados

PORTUGAL

“Gosto do impossível porque lá a concorrência é menor.”
Walt Disney
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