
Geração de Leads Saúde

Construindo o futuro
com você e sua empresa



 Seja bem vindo a INOVA, a primeira Plataforma de Geração de Leads Brasileira que te
torna independente na sua geração de Clientes, Gerando Leads de Clientes para você 24h a
um custo muito baixo. Em prosseguimento aos nossos entendimentos, temos o prazer de
estar formalizando a proposta de prestação de serviços para desenvolvimento de sua
plataforma de anúncios e suas ferramentas de gerenciamento.

Prezado(a),
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Como Funciona?



1º 1º O clienteO cliente Adesão ou PME Adesão ou PME
vê seuvê seu " "Anúncio no Face eAnúncio no Face e
InstaInsta",",    apenas se estiver deapenas se estiver de
acordo com os termos eacordo com os termos e
segmentação do anúncio.segmentação do anúncio.

2º 2º O clienteO cliente " "Clica noClica no
AnúncioAnúncio" " e irá para umae irá para uma
Página de Captura, Página de Captura, ondeonde
escolhe como entrar emescolhe como entrar em
contato para cotar o plano.contato para cotar o plano.

3º 3º O cliente iráO cliente irá " "PreencherPreencher
o Formulário de Leado Formulário de Lead", ", ouou
irá clicar noirá clicar no " "Botão deBotão de
WhatsappWhatsapp" " ou iráou irá " "LigarLigar""
diretamente para vocêdiretamente para você
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O quê faremos para você?



Faremos Sites de Captura (Land Pages) de Leads com a sua marcas com Formulários de Cotação (Com
Nome, e-mail, telefone), botões de WhatsApp (Com o número de sua central de atendimento) e seus
telefones de contato.

Faremos anúncios profissionais em vídeo com narração em Facebook, Instagram e Youtube de
acordo com o perfil dos clientes que você procura e deseja atrair.

Vamos configurar todos os anúncios diretamente em suas contas pessoais ou institucionais de
anúncios do Business Manager de Facebook e Instagram e Google Ads Account, para que você possa
veicular seus anúncios quando quiser, e não dependa de nenhuma agência, tudo fica com você, sob sua
gestão e sob seu controle.



Além disso, transformaremos suas contas de anúncios em algoritmos inteligentes de conversão, ou seja,
suas contas de anúncios terão memória, marcarão todos os clientes que entrarem em seu site para que
posteriormente você possa fazer “Remarketing e públicos quentes personalizados”, e converter mais
facilmente.

Suas contas de anúncios serão capazes de lhe informar exatamente, com 99% de assertividade a
quantidade de clientes que se cadastraram por formulário de contato e WhatsApp, fazendo com que você
saiba exatamente o quanto está pagando por Cadastro, e facilitando para que você saiba seu Custo por
Conversão e seu Retorno Sob Investimento.

Tudo fica pronto em até 7 a 10 dias, e você já começa a captar seus Leads imediatamente após a
campanha publicada e aprovada.

Você só terá o trabalho de definir o quanto quer investir no mês, e pagar o boleto na suas contas
de anúncios mesmo, sem depender de terceiros e intermediários. 
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Quanto custa?











Geração de Leads Saúde

Bônus 1 - WhatsApp Marketing
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Bônus 2 - CRM INOVA
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Bônus 3 - Consultoria de Negócios
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Quem nos recomenda?
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Como nos contratar?



 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1 - Forneça seu CNPJ ou, se for pessoa física, Nome, endereço, CEP e CPF;

2 - Faremos seu contrato e lhe enviaremos por e-mail e WhatsApp;

3 - Se você estiver de acordo basta nos retornar aceitando os termos e realizar o pagamento (PIX, TED,
Cartão de Crédito) do valor de Setup INOVA, que se refere ao desenvolvimento inicial da plataforma;

4 - Todas as Plataformas tem valor padrão de mensalidade de R$297,00 pagos a partir do 30º dia;

5 - Em 7 a 10 dias sua plataforma estará pronta e gerando Leads.



Geração de Leads Saúde

Contatos da Equipe Inova



@rafainova

@rafael_inova

@Rafael Nova ADS Manager

www.inovadigitalmkt.com.br

(51) 3095-0008 ou (51) 98128-4195

contato@inovamkt.website
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Seja bem vindo ao futuro!


