


A Agência

Olá,

você irá conhecer agora um pouco sobre a Agência Dix, sua nova parceira em
soluções para Internet e Web Marketing.

Fundada em 2003, somos pioneiros e líderes no desenvolvimento de sites,
sistemas online e web marketing .

Com todo potencial voltado à Internet, oferecemos a nossos clientes soluções
inovadoras de alta qualidade e impacto visual.

Com profissionais especializados, estamos preparados e motivados, pelo espírito
jovem e inovador, a elaborar seu projeto, encontrar soluções diferenciadas e
tornar a Internet lucrativa para sua empresa.
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Internet

Somos especializados no desenvolvimento de produtos voltados à Internet. 
Mas porquê ?

Alguns dados estatísticos para a Internet brasileira:

- Somamos 64,5 milhões de usuários ativamente online.
- 87% dos internautas entram na internet semanalmente.
-97% das empresas estão conectadas à internet.
-Atingimos 10,04 milhões de conexões em junho de 2008, um ano e meio antes 
do previsto, já que essa era a projeção para 2010. 
-87% dos internautas utilizam a rede para pesquisar produtos e serviços.

Datafolha / Ibope / NetRatings (agosto de 2008)

Experimente resultados reais.
Conheça nossas soluções e aproveite todo o potencial deste  mercado promissor.
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Web Marketing

Apareça ! Existem milhares de clientes em potencial a sua procura.

Esteja disponível 24 horas e apto a captar novos clientes. A divulgação de sua
marca na web vai muito além de seu site. A Agência Dix oferece soluções
completas em marketing online, com ferramentas específicas de otimização (SEO)
e divulgação, além de ferramentas fundamentais para manter seu site sempre
atualizado e preparado para receber seus clientes.

Sua empresa em 1º lugar no Google !

Surpreenda-se ! Investir em Internet é muito mais fácil, econômico e lucrativo do
que você imagina.

Seja um cliente Agência Dix e veja seu site nas primeiras página dos resultados
das pesquisas.
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Soluções

Plataforma Webstudio

Buscando potencializar sua marca na Internet, a Agência Dix desenvolveu a 
Plataforma Webstudio, um sistema completo com mais de 30 ferramentas de 
gerenciamento e divulgação, totalmente integradas aos principais buscadores 
como Google, Yahoo e Uol.  À partir de R$ 53,00 mensais você já pode ter seu 
site completo com layout exclusivo e grátis, hospedagem  e emails inclusos e 
sistema administrativo total.Visite nosso site e saiba mais.

Projetos Personalizados

Desenvolvemos projetos sob medida, seguindo o mais alto padrão em
desenvolvimento e tecnologia. Com acompanhamento completo você poderá
participar e aprovar cada etapa de produção de seu produto.

Buscamos sempre superar as expectativa de nossos clientes e com isto
conquistamos a confiança de grandes marcas. Seja mais um cliente satisfeito.
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Credibilidade

Seja um cliente Agência Dix e una-se a empresas como:
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Contato

Estamos á disposição para atendê-lo. Entre em contato conosco e solicite um orçamento sem compromisso ou
acesse nosso site e conheça nossos planos e serviços.

Telefone: (16) 3236.4394          E-mail:   contato@agenciadix.com.br
(16) 3236.4395          Msn:      atendimento@agenciadix.com.br
(16) 3011.6016

Site: www.agenciadix.com.br

Endereço: Rua Afonso Taranto, 220 / 15 
Nova Ribeirânia - Ribeirão Preto – SP
CEP: 14.096-740 
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