


"Buscamos nos árabes a 
excelência, hospitalidade e a 
confiança que existe entre eles."

Somos um time apaixonado por 
marketing, rápido, com muita 
experiência técnica e um time jovem
apenas em idade. Nosso objetivo 
principal é atender o maior número de
empresas que tem a necessidade 
efetiva de resultados rápidos na 
internet.

Nosso marketing é feito por amor e foi 
por isso que montamos grandes 
processos internos e colocamos muita 
vontade e energia no que fazemos.

QUEM SOMOS
e o que fazemos



Nossa
equipe
atual.



COMO FAZEMOS
e porque fazemos
Fazemos marketing porque amamos 
e estamos preparados para melhorar 
qualquer negócio, seja qual for seu 
segmento, usando estratégias 
únicas e inovadoras.

Nosso sistema de processos internos foi 
criado, estudado e analisado por nossos 
diretores desde 2015, junto à fundação 
da agência.
Em 2018, após um intenso estudo de 
mercado, desenvolvemos um modelo 
ainda mais rápido e efetivo, obtendo 
diversas melhorias em nosso fluxo de 
trabalho.

Sabemos que o mercado publicitário 
apresenta deficiências, por isso 
montamos nossas estratégias e 
processos internos bem organizados. 
Queremos marcar nosso nome 
positivamente ajudando empresas em 
todo Brasil.



Business to consumer
Empresa vende para consumidor final

 A maioria das agências resumem esse 
mercado em campanhas de Facebook Ads 
e derivados de tráfego, mas o usuário final 

é quase sempre mais criterioso que 
empresas.

B2C
Business to business 

Empresa vende para empresas

É extremamente necessário fechar 
negócio com uma agência que saiba essa 
diferença de mercados e que sabia atuar 

no B2B, com Google Ads e outras 
estratégias.

B2B



COMO IMAGINAMOS QUE PODEMOS FAZER UM EXCELENTE TRABALHO JUNTOS?
VEJA OS PRÉ-REQUISITOS NECESSÁRIOS QUE SEU NEGÓCIO PRECISARÁ:

Ter um software de gestão organizacional

Ter um software de operações e vendas

Ter um canal de atedimento dos resultados online

Ter um plano semestral ou anual de ação de marketing

Ter a agência que entenda e gerencie esse plano.



AS EMPRESAS CUIDAM DOS PROCESSOS,
NOSSA AGÊNCIA GERA OS RESULTADOS.



CONHEÇA ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES



Cuidamos de tudo, você só atende seus 
clientes que entram em contato.

Além de um acompanhamento nas 
plataformas do Facebook e Instagram, 

também cuidamos de anúncios no Google 
Ads. Fazemos toda parte de 

personalização dos canais e as ações de 
marketing e layout que vão para o ar. 

GESTÃO DE 
REDES SOCIAIS

Estratégias para gerar mais leads e baixar 
mais o custo/investimento.

 Nossos anúncios iniciais são testados 
antes das campanhas segmentas entrarem 

no ar. Com os melhores resultados 
traçamos a melhor estratégia de CPR 
(Facebook Ads) ou CPC (Google Ads), 
construindo o melhor CPL = Custo por 

Lead.

CAMPANHAS
E TRÁFEGO



Quando a agência foi criada em 2015, o 
principal serviço que ela executava era a 
criação de websites responsivos. Hoje 
com mais de 250 websites entregues e 
mais de 180 clientes em servidor, a
experiência fala mais alto e nossos 
processos para execução de um website 
são únicos.

Com mais de 5 anos de experiência, 
somos uma agência que pensa
não só no projeto de um website que 
vende online, mas em todas as arestas 
que uma empresa precisa de ter no 
mundo digital e de marketing para 
poder vender. O website casa de forma
assertiva com nossos demais trabalhos.

Esse é o nosso core-business, da
estrutura até a execução. É
assim desde o sofá de casa.

WEBSITES



Para alguns um queridinho que vende, 
para outros o principal recurso.

 Quando um app é bem testado e 
executado, tem mercado e é bem 

veiculado pela agência da empresa 
contratada, não tem pra ninguém. Nós já 
construímos apps com recursos de maps, 
ERPs, aplicação online e principalmente 

financeiros.

APLICATIVOS

Um bom sistema evita que sua empresa
quebre por falta de gestão.

Com programadores na empresa e nos 
EUA, contamos com projetos longos e 

bem executados. Hoje o sistema de 
controle (interno) e sistemas de vendas e 
aplicações online (externos) nosso time
consegue juntar técnica e design para 

criar seu sistema.

SISTEMAS



Quando iniciamos nossos treinamentos 
e consultorias, já havíamos passado 
pelas dificuldades que muitas agências, 
empresas, vendedores e profissionais 
autônomos passaram. Existem 
realmente diversas formas e técnicas 
para vender, e as que mais cultivamos e 
ensinamos são as mesmas que usamos 
em nossa própria agência.

Acreditamos que revelar nossos 
segredos e a forma de como operá-los 
não nos deixa vulnerável, pois sabemos 
que a prática é árdua e poucos lutam 
com o mesmo objetivo. Não 
ensinamos o que pessoas e empresas 
não podem descobrir sozinhas, e sim 
eliminamos anos de tentativas que por 
muitas vezes podem ser mal 
sucedidas. 
Esta é apenas uma das vantagens para 

Mais de 100 consultorias 
aplicadas de Facebook Ads e 
Gestão SCRUM.

CONSULTORIAS
em grupo



ENTRE EM CONTATO
COM A NOSSA EQUIPE

TELEFONE: 
  (11) 9 8707-2142
  (11) 9 8707-1955

E-MAIL: 
CONTATO@SHEIKAGENCIA.COM

ENDEREÇO: 
AV. BARBER GREENE, 180 
GUARULHOS - SP 


