Nordeste Serviços e Mídias Digitais

NorthiDigital - Nordeste Serviços e Mídias Digitais LTDA, no CNPJ:
13.284.734/0001-91 está no mercado de Desenvolvimento de Sites e Lojas
Online, Hospedagem e Manutenção de Sites e Lojas E-commerce,
Gerenciamento das Redes Sociais e Marketing Digital, Desenvolvimento de
Aplicativos Mobile, E-mails Corporativo, Identidade Visual e Criações
Gráﬁcas. Desde Fevereiro de 2011, com grandes projetos, vem se destacando
no mercado nacional e internacional, sempre com ideias e sugestões
inovadoras, agradando nossos clientes e sempre buscando a melhor forma
de atende-los.

SOLUÇÕES DIGITAIS
WEB SITES E LOJAS E-COMMERCE
GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS
HOSPEDAGEM HOST EM SERVIDOR 24H
E-MAILS CORPORATIVO
SITES DE CASAMENTO
SISTEMAS POR ENCOMENDA
APLICATIVOS POR ENCOMENDA
FERRAMENTAS SEO - BUSCADORES
GOOGLE E FACEBOOK ADS
MATERIAL GRÁFICO DIGITAL
IDENTIDADE VISUAL
VÍDEOS INSTITUCIONAIS

Web Sites | Portais Informativos
Site em HTML5 (nova plataforma de sites, na qual o site se adapta de acordo com a tela do
dispositivo), ou seja, o site abre em formato de aplicativo quando acessado de dispositivos móveis,
facilitando a navegação, de forma a interagir com o usuário.
Layout personalizado, páginas e sub-páginas de acordo com necessidade, criação de banners
personalizados para o site, integração com redes sociais, aplicações das ferramentas “SEO”
(fundamental para buscas no Google e outros sites de buscas), contato e/ou fale conosco, botão
whatsapp, mapa de localização com integração, vídeos, fotos, notícias, agenda, formulários,
calendários, contador regressivo, música, gifs, nova lei geral de proteção de dados LGPD,
ferramentas de segurança como google recaptcha não sou robô e muitos mais de acordo com
necessidade de cada cliente... Personalizamos seu site de acordo com sua marca e segmento.

Lojas E-commerce
Seu canal de negociação online diretamente com seus clientes, objetivando a venda de produtos e
serviços à clientes online. Sites de e-commerce possibilitam que os clientes façam a visualização e a
escolha de produtos, lançando-os em um carrinho de compras, onde a conﬁrmação da compra e
pagamento são efetuados em um processo totalmente online.
VANTAGENS DE TER UMA LOJA E-COMMERCE:
Investimento inicial mais baixo
Sua loja aberta 24h por dia
Maior alcance de consumidores
Fácil mensuração de resultados
Comodidade
Crescimento escalável
Menor custo operacional.

Gerenciamento das Redes Sociais
Dispomos para cada empresa: 01 gerente de marketing, 01 auxiliar de marketing, 02 designers
gráﬁco e 01 gerente comercial.
Propomos prestar o serviço de gerenciamento e publicações diárias nas redes sociais.
(planos de 3, 5 e 7 dias na semana).
Criação da identidade visual nas redes sociais (posicionamento de logotipo, identiﬁcação, destaque
e fortalecimento da marca).
Produção diária de material para postagens nas redes sociais, visando o fortalecimento da marca,
serviços e/ou produtos.
Publicações diárias no facebook, instagram e (outras redes sociais da empresa).
Artes para story e reels | storys interativos semanais.
Interação com clientes, em caso de dúvida é repassado para o cliente fornecer e/ou continuar a
interação.

Hospedagem Host em Servidor 24h
É responsável por hospedar os arquivos do site, lojas, aplicativos e sistemas online, assim como
banco de dados e deixá-los disponíveis na Internet 24h por dia.
SERVIDOR VPS, REVENDA E DEDICADO
Serviço online que permite a publicação de sites, lojas, aplicativos, sistemas ou aplicações na
Internet. Quando você adquire uma hospedagem, basicamente você está alugando um espaço
dentro de um servidor. Nele ﬁcam armazenados todos os arquivos e dados necessários para o bom
funcionamento do seu projeto.
Segurança avançada contra invasões e perdas de arquivos | Servidores com conexão direta com
EUA, melhorando a velocidade nos principais provedores e navegadores.

E-mails Corporativo
Promova seu negócio com cada mensagem que você enviar. Conquiste a conﬁança dos seus clientes
com um endereço de e-mail proﬁssional com o nome da sua empresa. Sua empresa vai parecer
melhor e mais atualizada do que nunca!
Empresas ou proﬁssionais que ainda não possuem um e-mail personalizado podem adquirir com a
NôrthiDigital, conectando empresas e pessoas.
Conﬁança do cliente
O que ﬁca melhor: atendimento@suamarca.com.br ou atendimentosuamarca@gmail.com?
A probabilidade de escolherem a sua empresa aumenta nove vezes quando os clientes veem um email que possui o seu próprio nome de domínio.
Plano por servidor, contas de e-mails com cota compartilhada ou podendo ser divido de acordo com
necessidade de cada conta.

Site de Casamento
Seu site de casamento merece ser personalizado!
Todas as informações do seu casamento em um só lugar.
Lista de presentes: receba seus presentes em dinheiro direto em sua conta, sem intermediários e com
a menor tarifa. Botões de recebimento via paypal, cartão, pix entre outros.
Lista de padrinhos, conﬁrmação de presença, layouts customizáveis para você inovar, álbum de
fotos, mapas, suporte telefônico e whatsapp, música, criação de vídeo com a música favorita do
casal, contador regressivo e muito mais.
Realizamos todo o suporte e desenvolvimento, damos todo o suporte necessário, ou seja, não
precisará se preocupar com a atualização das informações, bastando solicitar e nossa equipe realiza
para você, se preocupe apenas com o seu grande dia, nós nos preocupamos com os detalhes do seu
site, solicite hoje mesmo!

Sistemas por encomenda
Diversos tipos de sistemas para internet: cadastro de clientes, estoque, orçamento "O.S",
agendamento online (para clinicas, hospitais, advogados, médicos, etc..), sistemas de
gerenciamento de clientes com (emissão de boletos e cobrança), sistemas de recebimento de cartão
de crédito, sistema de chat online, entre outros, fale conosco e solicite um orçamento.
Entre os principais sistemas, podemos destacar:
Sistema de cadastros de clientes com cobrança por boleto, cartão, pague seguro e depósito.
Sistema de agendamento de consulta pelo site (para setor médico).
Sistema para escola, com painel do aluno, notas, freqüências, matérias, observações e muito mais.
Sistema para pizzarias, com painel administrativos, ordem de serviço, saídas e entradas, histórico,
cardápio e muito mais.
Sistema para advogados com painel administrativos, ordem de serviço, saídas e entradas, histórico
e muito mais.

Aplicativos por encomenda
Desenvolvemos aplicativos para iPhone (inclusive otimizados para os novos iPhones), Android e
Windows Phone de acordo com a sua necessidade. Projetamos e produzimos todos os tipos de
aplicativos, empresariais, marketing, moda, música, jogos, utilitários, médicos, etc.
Empresas dos mais variados portes estão investindo na criação e divulgação de aplicativos móveis
especialmente elaborados para seu público. De aplicações que permitem vendas online a jogos e
mapas informativos, toda empresa pode produzir um aplicativo para atrair, engajar e ﬁdelizar seu
público. E você, já investiu nisso? Veja nesse post porque a sua empresa precisa ter um!
MULTI-PLATAFORMA: Criação de aplicativos multi-plataforma, para sistemas Android, iOS e
Windows Phone
HTML 5: Aplicativos WEB – HTML 5 com interface responsiva.
INTEGRÁVEL: Integração de aplicativos com sistemas WEB e API própria ou de terceiros.

Ferramentas SEO
Aplicações SEO (Search Engine Optimization) refere-se ao conjunto de estratégias que objetivam
potencializar e melhorar o posicionamento de páginas web nos resultados orgânicos de sites de
busca, tal como o Google. Resultados orgânicos são os que aparecem naturalmente (através de bons
conteúdos) em pesquisas sem que o cliente pague para que isso aconteça.
Ter um melhor posicionamento orgânico signiﬁca, ao menos, estar entre os 10 primeiros resultados
de uma pesquisa (primeira página). Este objetivo não é alcançado da noite para o dia, pois, sites de
busca geralmente possuem dezenas de fatores para considerar um site relevante ou não para seus
usuários.
Estratégias de SEO podem melhorar tanto o número de visitação quanto a qualidade dos visitantes,
onde qualidade signiﬁca que os visitantes concluem ações esperadas pelo contratante, como por
exemplo: comprar algo, aprender algo, clicar em algo e etc.
Se sua empresa já tem um site, mas você não está satisfeito com os resultados de buscas, fale
conosco.

Google e Facebook ADS
O que é Google e Facebook Ads?
O Google Ads (novo nome para a antiga plataforma Google Adwords) é o sistema de anúncios pagos
do buscador Google. Assim como o Facebook Ads, o Google Ads permite criar anúncios de diferentes
formatos, adaptando-os ao perﬁl do público-alvo da empresa.
Qual diferença entre Facebook Ads e Google Ads?
A grande diferença nesse caso é que enquanto o Facebook Ads trabalha, principalmente, com perﬁs
de usuários, ou seja, idade, sexo, localização… O Google Ads trabalha com palavras-chave. Você
pode querer dizer: “Ah, mas eu sei que o Ads também segmenta por cada uma dessas funções do
Facebook Ads!”.
Quanto custa Google Ads e Facebook Ads?
A partir de R$ 10 a R$ 15 por dia por campanha já é um valor inicial razoável, mas você só paga por
clique e esses valores dependem do objetivo, palavra-chave, concorrência do anúncio, locais do
público, etc.

Material Gráﬁco Digital
O que é material gráﬁco digital?
A confecção de material gráﬁco digital dá início ao processo de comunicação entre empresas e
clientes, materiais digitais personalizados são capazes de estabelecer uma ligação emocional entre
as marcas e seus consumidores.
Criação de materiais gráﬁcos como: Cartões de visitas, banners, folders, panﬂetos, logomarcas,
identidade visual, brindes, agendas, calendários...
Se sua empresa precisa desenvolver um banner para divulgação, está precisando de cartões de
visitas, precisa de uma arte para a faixada da empresa, um banner vertical, arte para cartões de
ﬁnal de ano, natal e outras datas... Fale conosco!

Identidade Visual
Identidade visual é o conjunto de elementos formais que representa visualmente, e de forma
sistematizada, um nome, ideia, produto, empresa, instituição ou serviço. Esse conjunto de elementos
costuma ter como base o logotipo, um símbolo visual que se complementa nos códigos de cores, das
tipograﬁas, nos graﬁsmos, em personagens, nas personalidades e outros componentes que
reforçam o conceito a ser comunicado através dessa imagem como o Slogan ou Tag lines, que
cumprem este papel. Resumidamente a Identidade Visual é a imagem ampliada da marca.
A confecção de um logótipo ou de um símbolo visual capaz de representar a assinatura institucional
da empresa deve ser estabelecido através de um documento técnico ao qual os designers nomearam
de manual da identidade visual. Esse documento serve para estabelecer normas e critérios técnicos
de reprodução da marca nos mais variados suportes existentes no atual estado da técnica como por
exemplo: suportes gráﬁcos (impressão) e suportes eletrônicos (interfaces).

Vídeos Institucionais
Desenvolvimento de Vídeos Institucionais de Apresentação
Empresas, produtos, serviços, promoções, vendas, divulgação etc...
Vídeos de 30s, 60s, 90s e 120s
Edição e Personalização de Vídeos curtos para redes sociais
Montamos desde vídeos com fotos colocando som e logotipo da empresa, como também
personalizamos os VTs enviado pelo cliente mostrando seus produtos, serviços e marca. Na qual
melhoras a qualidade, tiramos ruídos, colocamos som de fundo, logotipo em vetor, textos entre
outras aplicações.

Portfólio
Mais de 15.000 Projetos Desenvolvidos!

Mais de 6.000 Clientes Atendidos!

NôrthiDigital

northidigital.com.br

@northidigital

+55 85 3044-0800

/northidigital

+55 85 99688-9402

/NordesteMidias

clique nos ícones

