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Boa leitura e
fique à vontade!

Chegamos ao final de mais um ano e, por isso, 
queremos comparlhar o que aconteceu 
nesse úlmo semestre. 

Cada cliente que chega é recebido com muito carinho 
e alegria. E como alegria comparlhada, é alegria em 
dobro, queremos te mostrar quem se juntou a nós 
nesse período. 
EEste ano foi bem apico, completamos 2 anos de 
pandemia, e entre altos e baixos foi necessário 
encontrar formas de se reinventar. Por isso, aqui você 
também encontrará um breve resumo de como a 
Witbiz tem feito para reunir a equipe mesmo de 
longe.
EE claro, que para essa reta final do ano, não 
poderíamos deixar de dar algumas dicas que você 
pode implementar no seu negócio, independente se 
é online ou sico, temos certeza que elas podem te 
ajudar.

PODE ENTRAR QUE 
A CASA É NOSSA
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NOVIDADES\\\\\\\\
A chegada de um cliente novo na Witbiz é 
movo de muita alegria, pois significa que, cada 
vez mais, pessoas confiam no nosso trabalho. 
Neste semestre, foi a vez de dar boas-vindas à 
FBT – Faculdade Brasileira de Tributação.
AA FBT é hoje a primeira e única instuição de 
ensino tributário no Brasil, com polos nas 
principais cidades do país: Distrito Federal, 
Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São 
Paulo e Rio de Janeiro, sendo este úlmo a nossa 
área de atuação.

O nosso trabalho com a FBT é focado na expansão da unidade do Rio de 
Janeiro. Para isso, trouxemos a criação de uma nova landing page para 
divulgação totalmente voltada à plataforma de CRM possibilitando maior 
eficiência na captação de leads, criação de campanhas mais eficazes e ações de 
remarkeng.
ComCom a criação do site, fizemos toda a adaptação dos conteúdos, focando na 
região do Rio de Janeiro, contemplando na nossa a criação de mídias sociais 
exclusivas para afunilar cada vez mais a comunicação com alunos e futuros 
alunos. E para acompanhar como será essa nova jornada, convidamos você a 
conhecer a página da FBT para conferir todas as novidades, porque essa 
história está apenas começando.

A Prime Hair Concept chega para trazer 
ainda mais beleza aos nossos clientes, 
uma empresa especializada em 
cosmécos para tratamento capilar com 
forte atuação no Nordeste. 

O seu porólio traz produtos nacionais, com matéria-prima orgânica e 
vegana. No início da nossa parceria com a Prime Hair Concept, eles atuavam 
apenas com venda para distribuidores, portanto, o nosso projeto incluiu a 
venda direta para o consumidor final e, para isso, fizemos toda a 
implementação do e-commerce da marca.
AA estratégia também inclui o gerenciamento das redes sociais para melhor 
posicionamento da marca, gestão de anúncios, campanhas de vendas, 
estudo de público-alvo e concorrentes. Nosso me vem se empenhando 
para que a Prime Hair Concept conquiste ainda mais espaço no mercado de 
beleza. E para acompanhar o desenvolvimento deste trabalho é só ficar de 
olho nas nossas redes sociais e na página da @primehairconcept.



A Adversa chega para 
abrilhantar ainda mais o nosso 
porólio de clientes, uma 
marca de maquiagem vergana 
& cruelty free, onde em seu 
público não há espaço para 
padrões. Com um DNA 100% 
brbrasileiro, a Adserva traz uma 
linha completa para pessoas 
que encontram na maquiagem 
a sua liberdade de expressão e, 
para nós da Witbiz cabe a 
missão de fazer com que mais 
pessoas saibam que a Adversa 
chechegou para reinventar a forma 
de se maquiar através de 
campanhas nas redes sociais e 
no Google. Então se você ver a 
Adversa por aí, já sabe que tem 
nossa mão no meio. 

Abramaq  é o nosso bebê. 
Trata-se de uma loja sica de 
materiais para construção 
recém-inaugurada no litoral 
paulista. 
NossoNosso principal trabalho é fazer 
com que a marca se torne 
conhecida em sua região, 
aplicando  o markeng de 
conteúdo, para que as redes 
sociais não sejam apenas um 
catálogo, mas uma página 
sobsobre o seu nicho. Além  dos 
conteúdos, também faremos a 
gestão de links patrocinados 
com total foco no objevo do 
cliente: ser referência no seu 
negócio!

Quando dissemos que aqui na 
Witbiz temos contas dos mais 
variados segmentos, não 
estávamos brincando, um 
outro parceiro que confiou a 

nós a sua marca, é a Caixas 
MiGG. Um cliente que possui 
umum vasto porólio em caixas de 
papelão, com foco nas caixas 
para bolo, que chegou para nós 
com a proposta da 
implementação de loja online, 
gerenciamento das redes 
sociais e campanhas voltadas 
papara a captação de lead. 
Estamos ansiosos para 
trabalharmos juntos e 
alcançarmos o resultado 
almejado. 

A Ontex é uma marca de 
fraldas voltada tanto para o 
público infanl quanto adulto, 
que busca levar mais 
pracidade e liberdade para o 
dia a dia das pessoas. Seu 
porólio conta com as marcas 
PomPom Pom, Turma da Mônica e 
Bigfral, que vamos atuar 
diretamente, além da Cremer. 
Cada uma das marcas possui 
necessidades específicas, e 
nossa atuação vai desde 
estratégia de branding, por 
meiomeio da assessoria de 
imprensa, produção de 
conteúdos e criação de landing 
pages, além de atualizações 
técnicas on site para melhora 
de seu posicionamento no 
Google. Todas as ações são 
vvoltadas para a geração e 
conversão de leads e já contam 
com resultados posivos para a 
marca!
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A pandemia chegou sem pedir licença e virou a vida de todo mundo de 
pernas para o ar, ainda não sabemos até quando senremos seus 
impactos, mas há quem diga que ela antecipou algumas decisões, e 
podemos dizer que o home office é uma delas. Há quem não conseguiu 
se adaptar a este modelo de trabalho, mas do outro lado, existem os que 
não trocam mais por nada, pegar trânsito? Tô fora! Entre pontos 
posivos e negavos, ainda estamos passando por um momento 
delidelicado e sabemos que é fundamental se cuidar. 

Se a pandemia adiantou mesmo este processo, não sabemos, mas 
decidimos seguir com o modelo de trabalho remoto e sabemos os 
impactos que isso pode gerar. Muitas empresas podem acabar rando a 
interação da equipe ao optar por esse modelo de trabalho, algumas ao 
perceber o resultado, adotaram o modelo híbrido, onde os funcionários 
mesclam entre trabalhar em casa e ir até a empresa, mas essa seria 
única opção?

A Witbiz segue com o seu me em trabalho remoto, mas sem perder a harmonia 
e interação que o convívio proporciona. Temos alguns dias do mês em que parte 
do me se reúne no escritório para reuniões e apontamentos, mas uma iniciava 
que deu lugar para as trocas que antes aconteciam entre as baías e no horário de 
almoço, foram as apresentações semanais. 
As apresentações acontecem todas as sextas-feiras, onde cada integrante do 
me propõe uma discussão sobre determinado tema relacionado ao markeng 
digital. É espulado um tempo para o desenvolvimento da ideia e é possível 
contar com recurso audiovisual.
Este modelo tornou possível a troca entre os colaboradores, onde um propõe e 
estrutura um tema e o outro pode complementar de acordo com as experiências 
vividas. Esse momento se torna de extrema importância para o convívio entre a 
equipe, além de ser enriquecedor para todas as áreas da empresa que 
expandem o seu conhecimento para além de sua área de atuação.

INTERAÇÃO EM TEMPOS

Como estar junto sem estar perto: veja como a Witbiz tem feito
 para manter a interação entre o time

DE HOME OFFICE



Como preparar a sua
marca para o Natal

O Natal é uma das principais datas do 
nosso calendário, a toda uma comoção 
em volta deste dia, não é para menos, 
além da comida deliciosa, há a tão 
esperada troca de presentes e é por 
isso que se você possui um e-commerce 
deve ficar de olho e se preparar para as 
vendas de final de ano.vendas de final de ano.

Sabemos que além do lado emocional, 
o Natal traz consigo um forte apelo 
comercial e há alguns segmentos que 
não podem deixar de se planejar e 
preparar o seu e-commerce ou loja 
sica para atrair clientes e fazer boas 
vendas.
EE para te ajudar, trouxemos algumas 
dicas separadas por nicho que são os 
mais procurados nesta época do ano, 
então se você se encaixa em algum 
deles, salve  esse conteúdo e boas 
vendas!

BRINQUEDOS: Não importa se a 
pessoa tem filhos ou não, a sua volta 
sempre terá uma criança para 
presentear no natal e os brinquedos 
acabam sendo uma óma opção, além 
de prácos, é o presente preferido da 
criançada.

RROUPAS: Todo final de ano é a mesma 
coisa, aquela loucura nas lojas de 
roupas, pois além dos presentes, todo 
mundo quer estar de roupa nova, por 
isso, aqui vale um ponto de atenção, 
contratar uma equipe extra de 
atendimento para conseguir atender a 
demandademanda de clientes e manter a 
organização da loja e do estoque pode 
ser uma boa opção, isso vale tanto para 
loja online quanto para sica. 
Para o e-commerce, a nossa dica é 
verificar se a sua plataforma de 
hospedagem possui um bom 
desempenho com acessos 
simultâneos, você não quer perder 
nenhuma venda, né?

ARTIGOS PARA CASA: O Natal é aquela 
época que as pessoas costumam 
encontrar defeitos em casa, afinal, 
tudo precisa estar impecável para 
receber a família e amigos. Nesta 
época é comum que as pessoas 
troquem móveis, mudem a decoração 
e e até reformem a casa. Se você é deste 
segmento, aposte em uma 
comunicação que abordem esses 
pontos.
Bom, é claro que não existe uma regra, 
tudo dependendo do gosto de cada 
um, mas resolvemos trazer os três 
nichos que mais merecem atenção, 
mas você deve estar se perguntando 
“meu negócio não se aplica a nenhuma 
dessas categorias, devo ficar 
despdespreocupado?”, e a resposta é 
simples, é claro que não, há algumas 
dicas que se aplicam a qualquer 
negócio, veja só:

COMUNICAÇÃO NATALINA: Não 
importa se você vende roupa, peças 
para carro ou serviço, o Natal é mais 
que uma data, é uma magia. Portanto, 
é importante você adaptar a sua 
comunicação para uma pegada mais 
natalina, seja mudar a cor do seu logo 
papara vermelho, inserir o papai noel em 
suas assinaturas e até mesmo no seu 
site, para que ao entrar, o cliente 
desfrute de uma experiência.

CAMPANHAS: Como disse 
anteriormente neste período o maior 
foco são os presentes, por isso, 
experimente aumentar o público das 
suas campanhas para que ela apareça 
para mais pessoas. Por exemplo, a sua 
loja é voltada para o público masculino, 
masmas no Natal uma pessoa de outro 
gênero pode querer presentear com o 
seu produto.

EMAIL MARKETING: Ofereça 
descontos para quem já conhece a sua 
marca, assim ela pode aproveitar a 
ocasião para antecipar a sua compra, e 
essa dica vale para qualquer segmento.
Bom,Bom, essas foram as nossas dicas para 
que você não deixe de vender no final 
do ano, o Natal é uma data muito 
ampla para as vendas, basta saber 
adaptar a sua comunicação e abraçar 
as possibilidades. Feliz Natal e boas 
vendas!

Confira as nossas dicas para vender
mais antes do ano acabar
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