Estratégia de Marketing para o Mercado Digital
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INTRODUÇÃO
O mercado digital muda o tempo todo. E por isso
estratégias de marketing específicas são necessárias
para que o seu negócio prospere nesse ambiente que
ainda é novo para muitos empresários.
Seja você experiente ou novato, nós montamos um
template bastante simples para que você possa
desenhar sua estratégia de ações de marketing
voltadas para o meio digital e consiga assim
alcançar ainda mais sucesso para a sua empresa.
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Defina a missão/objetivo da sua estratégia de marketing digital, lembrando sempre
que ela precisa estar alinhada ao objetivo central do seu negócio.

Crie o funil de vendas do seu negócio, especificando as ações que irá tomar em
cada uma das 4 etapas:
Consciência:
Educação:
Avaliação:
Compra:
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Revise seus canais de mídia digital e decida quais irá manter e quais irá eliminar. Se for o caso,
acrescente aqueles nos quais gostaria de atuar no futuro.

Especifique qual o objetivo você deseja alcançar com cada um dos canais listados acima e cite as
KPIs que irá usar para medir os resultados de cada canal.
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Defina qual seu orçamento total para
as ações de marketing digital. Decida se você irá usar fontes de tráfego
pago, e quanto irá destinar para cada
uma delas.
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Crie um Calendário de Marketing Digital e especifique as ações que você irá
criar e promover ao longo do ano (não
esqueça de rever os resultados periodicamente)

Se algo não estiver dando certo, tente
descobrir através de testes A/B, comparação de KPIs e pesquisas com a sua
audiência. Se for o caso, realoque seu
orçamento para outras ações de markeVIVER DE BLOG ting digital.
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O QUE DIZEM SOBRE
O HENRIQUE?

O Henrique é minha
referência absoluta no que
se diz respeito a criação
de audiências e receita
através
de um blog”. - Érico
VIVER DE BLOG
Rocha

Livro negócios digitais
atingiu a quarta posição
entre os mais vendidos no
ranking da Veja.

Viver de Blog é um dos
1.000 sites mais influentes
do Brasil segundo ranking
Alexa.

Eleito um dos melhores
blogs de marketing digital
do Brasil pela Hubspot.
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Viralize seus conteúdos.
Aumente suas vendas.

QUERO SABER MAIS! >
VIVER DE BLOG
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Fique de olho nas atualizações
de conteúdo memorável do
Viver de Blog

Dicas rápidas e práticas de
Marketing Digital

Palestras, entrevistas e
conteúdos em vídeo sobre
Marketing Digital

@viverdeblog
Acompanhe o meu dia a dia
na rede social do momento
Espírito Viver de Blog
traduzido em imagens
inspiradoras
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Publicações relevantes e
atualizadas do mercado de
Marketing Digital

HENRIQUE CARVALHO
Vive exclusivamente de blog desde seus 23 anos e tem
como propósito de vida ajudar cada vez mais pessoas a
realizar o sonho de Viver de Blog também.
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Mais que um blog, um estilo de vida.
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