






A importância de ter um site para sua empresa

Que as novas tecnologias são o que impulsionam o marketing hoje em dia sem duvida, e é que as redes sociais e o 
marketing on-line ocupam um lugar privilegiado no mundo das vendas, e quem não está atualizado sobre esses 
aspectos, praticamente não existe  Está mais do que provado que a incorporação de um site de uma empresa está 
positivamente relacionada ao seu sucesso e ao aumento das vendas, portanto sua relevância é máxima hoje. A 
importância de ter um site da sua empresa é independente do tamanho dele, tanto grandes multinacionais quanto 
pequenas empresas; eles precisam de um lugar na rede para aumentar sua produtividade, porque é uma maneira simples 
e massiva de alcançar clientes. quero ir com tudo isso: sua empresa precisa estar na Internet , além de simplesmente Ter 
um perfil no facebook. 

Não é o mesmo ter uma página no Facebook?

Não, não é o mesmo. Porque se você estiver no Facebook, é normal encontrar pessoas no Facebook. Mas 
normalmente não é o Facebook que vamos usar para procurar empresas, mas sim o Google. Portanto, a menos 
que você tenha um tipo de negócio muito específico, ao usar apenas o Facebook, você deixa de lado muitos 
clientes que talvez não o procurem por lá. 

Mais seriedade, profissionalismo e mais segurança do cliente

Embora eu saiba que você pode estar pensando que essa mesma tarefa pode ser realizada através de redes sociais e, 
além disso, de graça."Eu tenho um perfil no Facebook, um no Twitter e outro no Instagram, já tenho bastante 
publicidade na Internet". Você não tem motivo, mas há certos detalhes que escapam. O fato de ter uma página da Web 
não apenas confere presença on-line, mas também traz prestígio à empresa, seriedade e uma imagem mais 
profissional , o que resultará em maior confiança por parte do cliente na escolha de nós para adquirir nossos produtos / 
serviços

"A Internet é a maneira mais rápida e conveniente de procurar informações"

Mais visibilidade

Para tudo o que você acabou de ler, se sua empresa não possui um site, você está perdendo centenas e milhares de 
clientes em potencial, ou pelo menos visitantes que lhe darão visibilidade. Em um mundo tão competitivo, não basta 
ter sua loja ou local física; se você quiser se destacar e se diferenciar do resto, precisará fazê-lo virtualmente. A melhor 
vitrine é a pagina web, a melhor publicidade que você pode ter é através da Internet. Você pode estar em qualquer lugar,
a qualquer momento e alcançar qualquer público sem sair de onde está. E isso é incrível. 

Design de acordo com o tema do site

O site representa a tua empresa na internet, é a sua imagem, é a primeira impressão que você vai causar, não se contente
com nada.  Na Tutihosting, cuidamos de todos os detalhes do aspecto, pois sabemos que é algo muito importante e, 
como você, também pensamos em nossos clientes.

Com isso, devemos levar em consideração várias coisas: a imagem que você terá deve estar totalmente alinhada com o 
produto vendido, pois a aparência de uma página  web não será a mesma nem similar entre uma loja de brinquedos 
infantil e Um imóvel, por exemplo. O cliente não deve ficar entediado ou circule: se ele entrou na sua página, é 
porque ele está interessado no que você oferece, você precisa facilitar, sua página deve ser simples e intuitiva. Acima de
tudo, precisamos conhecer nosso público-alvo, ou seja, para quem esses produtos ou serviços são direcionados 
principalmente e quais são seus gostos e necessidades, a fim de se adaptar a eles. Tudo isso aumentará as possibilidades 
de conversão e o sucesso de vendas em uma grande porcentagem.

"Um site dinâmico significa que a empresa está atualizada e está ciente do que o consumidor precisa"

Em resumo, a importância de um site para uma empresa é que esta será uma imagem de confiabilidade e segurança para
nossa marca, o que fará com que o cliente tenha menos dúvidas ao pressionar o botão "Comprar ou contratar". Se, além 
disso, é um site dinâmico, atualizado com freqüência, isso indica que estamos atualizados e cientes do que o 
consumidor precisa. 
Se nós o convencemos e você ainda não tem seu próprio site, este é o momento perfeito para adquirir um e continuar 
crescendo.
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