
MAIS QUE UMA AGÊNCIA

MULTIAGÊNCIA

NOSSO COMPROMISSO
Entender e desenvolver estratégias para solucionar os desaos
de cada cliente, sempre superando suas expectativas.

NOSSA META
Gerar resultados satisfatórios baseados

em criatividade e inovação.

NOSSA EQUIPE
Formada por prossionais obcecados em  trazer resultados e 

gerar um retorno real para nossos clientes.

NOSSA VISÃO
Trabalhar no Princípio do cliente satisfeito

Cliente ganha. 
nós ganhamos!



Focamos nos resultados de forma ética

Denimos e focamos prioridades, Temos senso de urgência, não deixamos 
para amanhã o que deve ser feito hoje

Realizamos nosso trabalho da forma mais simples possível.
não toleramos retrabalhos e rodeios que não agregam valor.

Temos o compromisso de adquirir conhecimento constantemente.

Valorizamos o conhecimento adquirido por meio de nossos clientes.

Somos humildes para reconhecer erros e aprender com eles.

Praticamos a franqueza e a verdade, nem que nos custe UM CONTRATO.

PRINCÍPIOS



Com a revolução da internet ter um site se tornou muito mais importante
do que um endereço físico pois ele está visível 24h por dia 356 dias por ano.01

A Agência Studio Stifl desenvolve seu site e auxilia a sua empresa a xar
sua marca na internet.02
Desenvolvemos um projeto que engloba desing, arquitetura da informação, 
usabilidade e elementos que agregam valores a sua empresa.03

Análise de mercado atual, das metas de sua empresa e 
expectativas de seus clientes.04

Fixação da marca, delização de clientes atuais e conquistas de novos clientes
e parceiros.05

5 MOTIVOS PARA  FAZER SEU SITE



SEO não é uma receita, é um trabalho recorrente que tem que estar sempre em 
manutenção e em observação. Devido ao avanço tecnológico, novos algoritmos

do Google, novas métricas são lançadas todos os dias e isso faz com que o Analista 
SEO aplique esses novos procedimentos ao site para melhorar o posicionamento. 

Os Robôs dos Buscadores (Gogle, Bing, Yahoo etc.) navegam pela internet e analisam 
o conteúdo do site, como títulos, textos, fotos, arquitetura da página, tempo de 

carregamento ou seja uma série de fatores que levam a categorizar o site e rankear 
tanto para cima (primeiras páginas). quanto para baixo (últimas páginas) de acordo com

as regras pré-estabelecidas pelo buscador.

Quando seu site é assessorado corretamente o que acontece?
Seu site é mais acessado e mais visto na internet!

OBJETIVO
Indexar e posicionar de forma ecaz o seu site nos motores de busca como 

Google, Bing e Yahoo.

OTIMIZAÇÃO DE SITE

O QUE É
SEO?



+55 11 4277-6951

+55 11 9.83219-1803

cliente@studiostiffil.com.br www.studiostiffil.com.br

/agenciastudiostiffil

studio_stiffil

Tudo isso em um único lugar.
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