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 Agência de Publicidade e Marketing
Somos Google Partner Premier. Colocamos a 

sua empresa nos primeiros lugares!

Saiba como a Links Patrocinados no Google 
pode ajudar o seu negócio a captar mais 

clientes de uma forma mais eficiente. 



Os mercados reagem de 
forma diferente pela zona 
geográfica, o que resulta com 
um cliente, pode não resultar 
consigo. Por isso, os nossos 
serviços são personalizados 
para cada cliente. O primeiro 
passo que damos é fazer um 
diagnóstico tendo em conta os 
seus produtos, serviços e onde 
o mercado actua. Só assim, 
poderemos propor um plano 
adequado no sentido de cada 
cliente atingir os seus próprios 
objectivos e resultados.

Links Patrocinados

Links Patrocinados
TEL: 800 502 314 | 914 340 250

EMAIL: info@linkspatrocinados.pt
URL: www.linkspatrocinados.pt
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Construção de imagem e 
logótipo. Estacionário, Cartões de 
visita, Flyers, Autocolantes, Placas 
em PVC e K-line, Vinil, Decoração 
de Lojas, Montras e Veículos

Design e 
Impressão Digital

Optimizado para Google e para 
Mobile (Responsive), Landing 
Pages, SEO, Alojamento, Caixas de 
Emails, Certificados de Segurança

Centrais Telefónicas e Low Cost. 
Números Grátis. Números Inter-
nacionais. Atendimento automá-
tico, menu, sem equipamentos 
físicos e configuração online

Centrais 
Telefónicas

Site e Lojas 
Online

Campanhas Google, YouTube, 
Facebook, Instagram, LinkedIn. 
Estratégias avançadas de Marketing 
e Remarketing. Produção de Filmes

Publicidade 
e Marketing
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Quem Somos
Somos a sua Agência de Publicidade e Marketing com uma grande 
diversidade de serviços para promover a sua empresa ou negócio de 
forma a obter um reforço de marca, mais visibilidade, mais contactos, 
mais vendas e clientes. Desenvolvemos estratégias e projetos de 
marketing e publicidade de forma personalizada aliada à sua necessidade, 
com planos de comunicação, design de comunicação, escrita de 
conteúdos, marketing de guerrilha e até gestão e representação. 
Temos mais de 20 anos de experiência na área, somos certificados, 
temos visão, inovamos, somos criativos, especialistas em resultados e 
pretendemos ser o seu melhor parceiro.
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Criação e Registo
de Marca e Logótipo

A criação de um logótipo é 
essencial para uma empresa, 
sendo que não basta ser 
visualmente agradável, o 
logótipo tem que significar 
alguma coisa. Com uma equipa 
de profissionais criativos, a 
Links Patrocinados pode ajudar 
a sua empresa a ter um logótipo 
personalizado e único que irá 
refletir os valores e princípios 
dos produtos e serviços da sua 
empresa. O logótipo é a assinatura 

institucional que transmite de 
forma simples e eficaz a identidade 
da marca. É mais do que algo 
que identifica os seus produtos é 
a marca que vai simbolizar a sua 
identidade.

DESENVOLVIMENTO DA 
IDENTIDADE CORPORATIVA

COMO ACTUAMOS:

- Criação de nome que defina 
empresa
- Criação de identidade visual
- Disponibilidade para redes 
socias e web
- Registo da marca e logótipo
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Para além da identidade visual ...

Cada vez mais a sociedade é 
absorvida por impulsos visuais, 
sendo necessário e imperativo 
uma identidade visual única e 
polivalente, capaz de aumentar 
o valor da empresa. Todo 
esse conjunto de elementos 

é importante para uma 
representação visual, alargando 
a imagem aplicada da marca. 
Deste modo, é muito importante 
cada produto e serviço de uma 
empresa ter a mesma imagem 
da marca.

BRANDING:



Sites e Lojas nos 
primeiros lugares

O marketing digital é o 
conjunto de atividades 
que uma empresa executa 
online com o objetivo de 
atrair novos negócios, 
criar relacionamentos 
e desenvolver uma 
identidade de marca. As 
suas principais estratégias 
são o SEO, Inbound 
Marketing e o Marketing de 
Conteúdo.

No mundo móvel atual, é 
imprescindível anunciar em 
todos os dispositivos seja, 
portátil, tablet ou telemóvel. 
Deste modo, quando os clientes 
estiverem a pesquisar, a 
navegar ou a comprar estará 
sempre presente.

Muitas pequenas coisas 
foram transformadas 
em grandes pelo tipo 
certo de publicidade “

“

Mark Twain
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Parceria Google
Sucesso comprovado 

Site Profissional

Ter um site é importante para 
qualquer negócio! É barato, está 
disponível 24 horas por dia, 
gera contactos, contém muita 
informação apresentada de 
forma atrativa e é uma montra 
visível para todo o mundo. 

DESENVOLVIMENTO 
DE WEBSITE

Vantagens de fazer um 
Website connosco

Alojamento Premium
Manutenção do site

Criação Personalizada
100% a seu gosto

Actualizações
2horas mensais para alterações

Site Responsive
Optimizados e adaptados para 
qualquer dispositivo

Backoffice
Permite ao cliente controlar o site 
e inserir novos conteúdos
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Desenhamos o seu site de raiz, de forma personalizada e 
optimizada para surgir nos primeiros lugares da Google. Como 
somos parceiros “Google Partner Premier” estamos habilitados a 
dar a maior visibilidade ao seu site. 

Necessita de um site profissional nos primeiros 
lugares Google?

- Backoffice para Actualizações 
e Edições de Conteúdo
- Relatórios de Visitas
- Domínio: www.empresa.pt
- Emails: info@empresa.pt
- Actualizações Incluídas 
- Gestor de Clientes Dedicado

COMO ACTUAMOS:

- Site ou Loja Online 
Profissional Personalizada
- SEO, Optimizado para os Primeiros 
Lugares Google
- Responsive: Optimizado 
para Mobile
- Registo Google Maps
- Alojamento e Manutenção
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SEO

SEO significa optimização do 
site para motores de busca. É 
o conjunto de estratégias com 
o objectivo de potencializar e 
melhorar o posicionamento de 
um site nas páginas de resultados 
de pesquisa orgânica gerando 
conversões, sejam lead, envio de 
formulário ou agendamento de 
consulta e outros.

SEARCH ENGINE 
OPTIMIZATION

Análise do conteúdo ou da 
estrutura do site

Consultoria técnica sobre o 
desenvolvimento de sites 

Desenvolvimento de conteúdo Responsive e Mobile Friendly 

Implementação de técnicas 
On-Page e Off-Page

Pesquisa de palavras-chaveMelhoria de Ranking

Experiência em regiões e 
mercados específicos nacionais 
e internacionais 
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Ao optimizar o site, será mais fácil 
aumentar o tráfego e permanecer 
na primeiras páginas de 
resultados de busca. Assim, a sua 
empresa será logo encontrada 
quando um utilizador fizer uma 
pesquisa com uma determinada 
palavra-chave.

O SEO ao ser corretamente 
aplicado, pode fazer com a 
segmentação do público-alvo 
seja muito maior já que a sua 
empresa poderá selecionar a 
forma como o cliente chegará ao 
seu site.

A optimização do site através 
do SEO, pode tornar o site mais 
fácil de navegar. Organizá-lo, de 
forma mais eficiente faz com que 
os utilizadores encontrem o que 
procuram mais facilmente. Assim 
como os motores de busca.

Ao trabalhar os recursos de SEO 
certos, a nossa equipa pode 
levar o seu negócio ao topo, bem 
acima dos concorrentes com um 
custo menor do que se fosse 
trabalhar com estratégias de 
marketing convencionais. 

1. Ser encontrado pelos clientes 2. Segmentar público-alvo

3. Usabilidade do site 4. Competividade no mercado

SEO PRINCIPAIS 
VANTAGENS

Já tem um Website mas 
não aparece nos 
primeiros lugares Google? 
Nós resolvemos!



Necesita de uma loja online e de 
aumentar as suas vendas?
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Lojas Online

Venda a qualquer hora e para 
qualquer lugar, sem os gastos de 
uma loja tradicional. 
Coloque os seus produtos online e 
aumente as suas vendas.

LOJAS ONLINE

Especialistas em Lojas Online, 
criamos soluções personalizadas 
com design exclusivo e backoffice 
fácil de usar para gerir artigos, 
produtos, encomendas, stocks 
e pagamentos. Toda a loja será 
optimizada para o Google e 
Mobile de forma a surgir nos 
primeiros lugares. Possuir uma 
loja online é barato pois não 
existem as despesas tradicionais 
como renda, água, luz, telefone, 
etc. Pode colocar os produtos 
que pretender, não tem horário 
de funcionamento, está sempre 
acessível para quem o visita, e as 
encomendas e todo o trabalho 
de manutenção podem ser 
executados quando lhe for mais 
conveniente e tem disponível um 
gestor para o ajudar.

- Económico
- Optimizado para Google e Mobile
- Venda Ilimitada de Produtos 
- Acessível 24h por 365 dias
- Gestão da Loja Fácil 
- Pouca Mão de Obra
- Apoio e Ajuda Permanente 
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A Internet revolucionou os modelos de negócio e criou novas 
oportunidades. Uma delas é, sem dúvida, o comércio electrónico. 
Basta meia dúzia de cliques, e alguns dias depois a encomenda 
chega a nossas casas. 

LOJAS ONLINE

Enquanto que na loja local 
tem a sua acção limitada 
a um espaço geográfico 
relativamente reduzido, 
as lojas online têm o 
potencial para conquistar 
o mundo. É muito simples 
adquirir um produto de 
um outro país a qualquer 
hora, dado que as lojas 
online funcionam 24 
horas.

Alcance

E-commerce

Backoffice para Inserção 
e Gestão de produtos e 
Inventário

Pagamentos Multibanco, via 
Visa, PayPal, MasterCard, 
Transferência Bancária

Carrinho de compras

Vantagens de ter uma loja 
online connosco

- Alojamento Premium
- Domínio
- E-mails
- Criação personalizada
- Espaço ilimitado
- Apoio personalizado e 
individual a cada cliente 
- Certificação de 
Segurança

COMO ACTUAMOS:
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Anúncios Google

É possível aparecer nos 
primeiros lugares Google, 
através da pesquisa orgânica ou 
por meio dos links patrocinados 
(Anúncios Google Adwords). 
Os resultados da pesquisa 
orgânica levam tempo e 
trabalho a alcançar e com um 
Anúncio Google surgir nos 
primeiros lugares é instantâneo. 

Alcance as pessoas certas no 
momento certo
Através da Rede Pesquisa Google é 
possivel segmentar por interesse, 
campanhas de remarking, ou 
mesmo pelo Facebook um público- 
-alvo por idade, localidade e com 
interesse

Alcance clientes em toda a web
Alcance clientes em sites 
relevantes através de um vasto 
leque de opções que lhe permite 
segmentar por tipo de website, tipo 
de público-alvo ou remarketing, no 
momento e no local mais oportuno.

ANÚNCIOS GOOGLE 
ADWORDS
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Regras Personalizadas 
Personaliza sistema de 
detecção para negócio 

Prevenção Automática
Escondemos anúncio do  
invasor evitando fraude de 
cliques.

Aumente as suas campanhas 
bloqueando cliques inválidos. 
Acompanhamos cada clique 
do seu anúncio, recolhendo 
todos os dados e informações 
e separamos clientes potenciais 
de fraudadores e bots. Alguns 
desses bots de cliques são 
projectados para remover o 
anúncio dos resultados de 
pesquisa. Quando um clique 
fraude for detetado esse anúncio 
será escondido do fraudador. 

Cliques Inválidos 

Anúncios Display Google Anúncios YouTube

Na Rede Display pode escolher 
onde apresentar os anúncios e 
selecionar websites, assim como 
o público-alvo. E ainda utilizar 
formatos apelativos como vídeo 
e imagem. 

Coloque o seu vídeo da empresa 
no YouTube beneficiando 
das centenas de milhões de 
visualizações. Crie anúncios 
YouTube personalizados com base 
nas interações anteriores dos seus 
vídeos, “remarketing do vídeo“.

Relatórios
Informações detalhadas sobre 
cada clique

Monitorização Automática 24h
Anúncios vigiados 
automaticamente

Esta é uma das funcionalidades 
exclusivas e patenteadas da Links 
Patrocinados em Portugal.
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Anúncios Remarketing Anúncios Shopping

Permite apresentar anúncios 
às pessoas que visitaram o seu 
Website ou utilizaram a aplicação 
para dispositivos móveis. Quando 
as pessoas saem do site sem 
efetuarem compras, o Remarketing 
permite voltar a interagir ao 
mostrar anúncios relevantes.

Um tipo de anúncio que contém 
informações detalhadas sobre 
produtos específicos que se vende. 
Podem-se referir aos anúncios 
do produto no Shopping, que 
apresentam apenas um produto, 
ou aos anúncios Showcase no 
Shopping, que apresentam vários 
produtos relacionados.

Anúncios Pesquisa

Os anúncios de pesquisa 
aparecem nos resultados da 
pesquisa Google quando as 
pessoas procuram produtos 
e serviços que a sua empresa 
oferece. Apenas paga quando 
as pessoas clicam para 
visitarem o seu Website ou 
ligarem para a sua empresa.

Conquiste os Primeiros Lugares Google 
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Gestão de Redes
Sociais

Para se obter bons resultados 
com Social Media Marketing 
não é algo que se consiga 
em apenas 15 minutos. É 
necessário uma atenção e 
dedicação constante, durante 
todo o dia.

Recolha de dados e 
análise do mercado 

no qual o cliente está 
inserido e a partir desta 

determinar ações e 
alcançar objectivos.

Planeamento Produção de Artigos/
Conteúdos

Interação e Respostas 

Envio de Leads/Clientes 

Artigos com texto e 
palavras optimizadas. 
Criação de conteúdo 
original e edição de 

imagem que ajudarão a 
melhorar a imagem da 

empresa.

É nesta etapa de contacto 
com o público que se 

ganha destaque através 
de uma resposta rápida  

e tirando dúvidas e 
interação com o mesmo.

Quando obtemos possíveis interessados 
entramos em contacto com o cliente. 

A Gestão das Redes Socias é uma tarefa 
que lhe consome muito tempo?

Solicite orçamento mediante 
quantidade de redes sociais 
e posts
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Anúncios Redes
Sociais

A Gestão de Redes Sociais é 
a alternativa mais acessível e 
rentável para conquistar de 
forma social novos mercados, 
clientes e divulgação de novos 
produtos.

Os Anúncios Facebook ajudam 
as empresas a encontrar novos 
clientes e a manter contacto 
com as novidades. A maioria dos 
anúncios online atinge apenas 
38% do público estimado. A 
média do Facebook é de 89%, 
alcançando as pessoas certas.

O Facebook ajuda-o a alcançar 
os seus objectivos de negócio 
Alcance o seu público-alvo ou 
as pessoas certas com mais 
eficiência. 

Vantagens de Anunciar 
nas Redes Sociais

- Gerar vendas online
- Aumentar as vendas locais
- Promover o seu aplicativo
- Aumentar o reconhecimento 
da marca

FACEBOOK

- Criar desejo
- Controlo de gastos
- Publicitar Eventos 
e Novidades
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Alcance o seu público-alvo:

Publicamos anúncios em:

• Página de perfil 
• Página inicial
• Caixa de entrada
• Resultados de pesquisa
• Grupos
• Link de texto ao topo da página 
inicial. Nesse caso, imagens e 
logomarcas podem ser omitidas

Com os anúncios LinkedIn 
anunciará a pessoas 
profissionais ou áreas de 
formações pretendidas 

• Por cargo e função de trabalho
• Por setor e tamanho de empresa
• Por nível de experiência
• Por grupos do Lindkedin

LINKEDIN

INSTAGRAM
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Impressão Digital

Conheça alguns dos nossos trabalhos

SERVIÇOS IMPRESSÃO 
DIGITAL

Oferecemos soluções e serviços 
na área de impressão para a sua 
empresa. Fazemos impressões 
de pequeno, médio e grande 
formato. Prestamos serviço de 
qualidade e rapidez a um preço 
altamente competitivo.

COMO ACTUAMOS:

- Cartões de Visita
- Flyers
- Lonas
- Brindes
- Placas em PVC
- Vinil - Decoração de Montras 
(viaturas)

Cartões de visita Flyers
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Lojas

Hotéis

Veículos

Bandeiras

Veículos
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PREÇO UNIDADESELEMENTO GRÁFICO 

Vinil impressão
Vinil mate ou brilho c/ ou sem laminação, 
vinil transparente, vinil cast (decoração de 
viaturas), vinil microperfurado

Vinil corte
Vinil corte com duração de 3 a 5 anos, vinil 
corte cast e frost, vinil cor 

Vinil laminação
Laminação mate ou brilho, laminação 
santex (para chão)

Lona impressa
Lona frontlight 450g c/ acabamento (ilhós 
ou bainha), lona microperfurada, lona 
backlight para caixa de luz 

Placas pvc
Pvc branco 2mm, Pvc branco 3mm, Pvc 
branco 5mm, Pvc branco 10mm

Placas pp alveolar 
Alveolar branco de 3,5mm, Alveolar 
branco de 5mm, Alveolar branco de 10mm

Placas kline
K-line branco de 3,5mm, Kline branco de 
5mm, Kline branco de 10mm

Flyers
Formato A6 4/0 (frente) e 4/4 (frente e 
verso) cores papel couché 135g; Formato 
10x21cm 4/0 (frente) e 4/4 (frente e verso) 
cores papel couché 135g frente; Formato 
A5 4/0 (frente) e 4/4 (frente e verso) papel 
couché 135g 

500-2500
4/0 cores desde 
20.33€-113,82€
4/4 cores desde 
36,58€-178,86€

consoante unidade 

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

12,50€-27,5€

12,50€-25€

7,50€-12,50€

15€-20€

10€-30€

7,50€-15€

8€-12,50€

Cartões Visita
Formato 85x55mm 4/0 cores papel couché 
300g frente; Formato 85x55 mm 4/4 cores 
papel couché 135g frente e verso

100-1000 12,20€-56,91€



Aumente a produtividade da sua 
empresa com uma central telefónica
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Central Telefónica

A central telefónica online 
low-cost pode ajudar muitas 
empresas a obterem uma 
recepção telefónica profissional 

sem gastarem muito dinheiro, 
pois não precisa de rececionista 
para atender as chamadas.

CARACTERÍSTICAS:

- Menu de Voz: “Bem-vindo, para 
vendas, pressione 1 ...“

CENTRAL TELEFÓNICA
LOW-COST

Conquiste mercados internacionais e poupe em comunicações

- A solução de central telefónica 
mais barata para pequenas e 
médias empresas em todo o 
mundo
- Compre os números de telefone 
locais ou números gratuitos em 
mais de 60 países, conquiste 
mercados internacionais e poupe 
em comunicações

- Medir Maketing Online e melhorar 
o atendimento telefónico

- Auto-atendimento “Bem-vindo 
à minha empresa, por favor, 
aguarde.“

- Receber faxes como PDF no seu 
e-mail.

- Aumentar os contactos e vendas 
com um número de telefone 
gratuito (800)

- Atender chamadas de telefones 
fixos e telemóveis em todo o 
mundo com o custo de uma 
chamada local
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Fotografia

Impulsione o seu negócio, ideia 
ou produto, que nós tratamos 
de tudo! Fazemos produção de 
serviços de fotografia e editamos 
as imagens.  

Colocamos à sua disposição 
os meios técnicos e humanos 
necessários, capazes de criar 
e produzir o resultado final da 
imagem/produto que procura.

- Fotografia Negócio
- Fotografia Produto
- Fotografia Evento
- Fotografia Aérea

COMO ACTUAMOS:

SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA

A nossa missão em fotografia, 
consiste em trabalhar 
exaustivamente um conceito 
até chegarmos ao resultado 
pretendido. A diferença 
estabelecida por nós consiste 
no compromisso assumido 
perante o cliente.

O seu negócio em imagens. Do 
espaço até às fotografias de equipa. 
Fotografias que fazem os seus 
produtos brilhar, como merecem.
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Fotografia Negócio Fotografia Produto

Fotografia Eventos Fotografia Aérea

• Preço de Lançamento: 150€
• Número de Fotografias: 25
• Resolução: Superior a 3000px 
• Sessão Fotográfica: Até 2h
• Prazo de entrega: 10 dias úteis

• Preço de Lançamento: 150€
• Número de Fotografias: 25
• Resolução: Superior a 3000px 
• Sessão Fotográfica: Até 2h
• Prazo de entrega: 10 dias úteis

• Preço de Lançamento: 170€
• Número de Fotografias: 50
• Resolução: Superior a 3000px 
• Sessão Fotográfica: Até 4h
• Prazo de entrega: 10 dias úteis

• Preço de Lançamento: 200€
• Número de Fotografias: 25
• Resolução: Drone HD 4k
• Sessão Fotográfica: Até 30Min.
• Prazo de entrega: 10 dias úteis
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Produção de Filmes

Filme e Spot Publicitário 
Personalizado

Filme e Spot 
Institucional

• Filmagem com Guião e Actores
• Edição c/ grafismo 2D
• Música royaltie free
• Locução PT ou ENG
• Duração a Definir
• Custo: sob orçamento

• Filmagem 1 dia na empresa
• Edição c/ grafismo 2D
• Música royaltie free
• Locução PT ou ENG
• Duração 1h30
• Custo: 1.250€

O vídeo contribui não só para a 
fidelização de clientes como para 
angariação de novos clientes, 

fazendo com que o público valorize 
ainda mais o seu produto. 
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Spot Publicitário Entrevista Spot Motion Graphics

• Filmagem 1 dia na empresa
• Edição c/ grafismo 2D
• Música royaltie free
• Estúdio de gravação
• Duração 2h
• Custo: 1.100€

• Desenvolvimento do conceito
• Edição c/ grafismo 2D
• Música royaltie free
• Locução PT ou ENG
• Duração 1h30
• Custo: 1.450€

Filmagem Evento Drone HD

• Filmagem evento Edição c/ 
grafismo 2D
• Edição até 10min
• Preço para o Distrito do 
Porto, outros distritos acresce 
deslocação de transporte
• Custo: 400€

• Filmagem 4k (30 min de 
operação)
• Preço para o Distrito do 
Porto, outros distritos acresce 
deslocação de transporte
• Custo: 150€

Crie o seu spot Publicitário 
com a Links Patrocinados de 
forma criativa. 

“ 
“ 



Coloque a sua empresa em 
qualquer canal de televisão, 
quer em forma de publicidade, 
rúbrica ou patrocínio. Ganhe
reputação e prestígio. A sua 
ideia de negócio é boa e a 
probabilidade de sucesso 

é alta, agora falta o mais 
imporante: mostrar ao público-
alvo. E o primeiro passo é 
uma campanha de marketing 
ou publicidade. Será esta 
campanha que vai ditar em boa 
parte, o êxito pretendido. 
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Publicidade em
Televisão

SPOT PUBLICITÁRIO 
EM TELEVISÃO

Vantagens de realizar um 
spot publicitário connosco

Meio visual de grande impacto 

Elevada eficácia com custo de 
contacto muito baixo

Excelente veículo para a 
demonstração do produto

Possibilita a cobertura a nível 
nacional, elevados níveis de 
qualidade e de penetração 
em todos os segmentos da 
população

Resultados rápidos em termos 
de cobertura e impacto



A publicidade é o motor de um 
negócio, “aquele que pouco semeia, 

pouco também ceifará” (2Co 9:6).
Deixe-nos ajudar o seu negócio, 

só assim o nosso cresce.

Pedro Costa
Diretor Comercial e Marketing



Contactos

Ajudamos a fazer crescer a sua empresa

info@linkspatrocinados.pt

Ligue Grátis: 
800 502 314

Portugal - Angola - Brasil - Moçambique

www.linkspatrocinados.pt

https://plus.google.com/+LinkspatrocinadosPT
https://linkspatrocinados.pt/
http://
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