
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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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.

E-commerce (Lojas Online)

Somos especialistas em lojas online com design de qualidade 

profissional que permitem vender os seus produtos numa loja 

completa com todas as funcionalidades – montra de produtos 

e serviços com todos os modos de pagamento (Visa, Paypal, 

Ref. MB) e ligação automática a redes sociais.

Mobile APP

Desenvolvemos aplicações para android/IOS 

ajustadas às suas necessidades.



CRM – Customer relationship manager

Criamos o CRM à sua medida: numa só plataforma 

poderá gerir processos de venda, gestão com os clientes, 

stocks, compras, custos processuais e muito mais.

Vídeos Promocionais

Produzimos conteúdo audiovisual que permite promover mais eficazmente a sua 

imagem e comunicar melhor com os seus clientes.

1.   Serviços Web

Landing Pages

Somos especialistas na elaboração de 

Landing Pages com conteúdo pensado ao 

detalhe para criar impacto no seu negócio.



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. 

Marketing Digital

Queremos posicionar e favorecer a vossa empresa através da aplicação de conceitos de Inbound 

Marketing. Veja como o podemos apoiar:

Estratégia de Marketing

Uma estratégia de Marketing Digital é um plano abrangente e é sempre baseada numa 

pesquisa aprofundada e minuciosa para que os objetivos, público-alvo e os canais atinjam 

os resultados pretendidos.

Criação de Conteúdos 
(Content Marketing)

Detemos uma equipa de copywriters que irá 

produzir conteúdo original adequado e adaptado 

consoante o processo e objetivos definidos.

SEO Search Engine Optimization

Na prática, trata-se do processo de gerar tráfego para 

o seu site de forma orgânica, isto é, derivado de 

pesquisas feitas pelos utilizadores em motores de 

busca, sem a utilização de plataformas publicitárias.



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?

- Definição de qual a melhor rede a utilizar no seu negócio

- Estratégia de Redes Sociais

- Ativação, Manutenção a Gestão das Redes Sociais

- Publicidade nas Redes Sociais

- Análise de Redes Sociais

E-mail Marketing e Newsletters

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.

75%

2.   Marketing Digital

dos utilizadores clica nos primeiros 

resiltados do GOOGLE

das empresas já possui estratégias de 
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.



Design Gráfico

É uma forma de comunicação visual que procura transmitir uma mensagem, um 

conceito, uma ideia.

É importante que quando alguém esteja exposto à sua marca, esta crie impacto, que 

se distinga e que fique registada na memória. Este processo gera notoriedade da 

marca e traduz-se em vantagem competitiva.

Branding – Identidade Corporativa
MWTech - Private High-tech Company

Flyers, desdobráveis e catálogos
Explonorte - Perfuração e Desmonte de Rocha

Cartazes, Mupis e Outdoors
Jimo - Cooling tecnology 



Consultoria

Disponibilizamos consultoria especializada em diversas vertentes.

Projetos Portugal 2020
Analisamos quais os sistemas de incentivo mais adequados à sua empresa.

Com o novo quadro comunitário Portugal 2020 as empresas têm ao seu dispor 

excelentes instrumentos de estímulo para melhorar a qualificação e a competitividade.

Colocamos ao seu dispor uma equipa qualificada e experiente para apoiar as 

empresas nas candidaturas aos novos incentivos do Portugal 2020.



/illustraçoes

Planos de Marketing e Estudos de 
Mercado

Desenvolvemos ferramentas estratégicas de análise 

do mercado para melhor posicionamento e resposta 

às necessidades dos seus clientes.

Implementação de Sistemas de 
Gestão

Apoiamos a melhoria da sua organização na 

Implementação de Sistemas de Gestão que 

podem proporcionar a diferenciação da sua 

empresa no mercado atual.

4.   Consultoria



Algumas das nossas referências

PORTUGAL



www.buzina.pt

BRAGA

Largo 12 de Dezembro, n° 25. 

4705-259 - Braga

Tel.f +351 253 618 458 / +351 935 243 577

Email   geral@buzina.pt

LISBOA

Av. D. João II, nº50

Ed. Mar Vermelho, 4º

1990 - 095 - Lisboa

Telf.  +351 219 821 293

Email  lisboa@buzina.pt

“A melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás; o segundo melhor 
tempo é agora.”

Provérbio Zen


