nectado
s

infinito

d i g i t a l

ao

r

co

Acreditamos que o universo nos uniu, e encontramos
a nossa razão de ser através da potência Rebi Digital.
O digital não tem fim, o universo é infinito, e por nossa
crença, carregamos esse propósito em nosso logo,
Rebi Digital - Conectados ao infinito.

Conheça nossa história

Rebecca Amorim
Fundou a Rebi Digital em 2016.

Especializada em Administração e Marketing, Social Media e Copywriting.
Espelizanda em Neuromarking
Experiência em criação de branding, conteúdos, design, comerciais em vídeo.
Antes de empreender no Marketing Digital, trabalhou no Marketing Digital
da Daten Tecnologia, 2017/Salvador-BA, adquirindo conhecimento com o
marketing da Microsoft.
Trabalhou no setor de Marketing e Pós-Venda da Imperial Honda e Nissan
Granjapan, onde fez cursos das montadoras e ganhou conhecimento na
área de pós venda e marketing.
Conectada, concentrada, organizada, criativa e emotiva.

Tarcísio Medeiros
Fundou a Rebi Digital em 2016.

entrega
conexão
empatia
amor

Diretor Webdesigner na Rebi Digital, desenvolveu mais de 100 sites,
páginas de capturas, lading pages e com uma entrega intensa e
resultados que elevam a satisfação dos clientes.
É especialista em SEO e gestão do google.
Sócio do @exoticsbrasil, a maior página de carros exóticos no Brasil,
apresenta resultados com textos persuasivos e criativos, atuando
como redator e setor comercial da página.
Graduado em Direito e experiente em MKT Digital desde 2016.
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criamos,
imaginamos,
inspiramos,
flutuamos
...

Site

responsivos e atraentes

E-commerce

personalizado e ilimitado

SEO para site, blog, youtube e google
Anúncios google e facebook ads
Hospedagem
Branding logos únicos

para sites e aplicações

Site
Um

torna tudo mais real

Dê vida ao seu empreendimento no meio digital
com um site único, responsivo, bem feito e rápido.
Porque ter
um site é
importante?

Porque
fazer um
site com a
Rebi?

Site
otimizado
para SEO

O seu site é sua empresa na internet!
Ter um site é ter uma oportunidade de seguir
as melhores práticas do Google para estar bem
posicionado nas buscas, além de atender às
exigências do público que navega pela web.
São mais de 3 anos de experiência criando os
mais atraentes e responsivos sites para nossos
clientes.
Utilizamos sempre as melhores ferramentas
disponíveis e proﬁssionais capacitados em trazer
a melhor experiência de usuário.
Os sites são feitos na plataforma do Wordpress,
a mais completa e versátil disponível, com
conﬁgurações para todos os recursos para google
e outras plataformas de captação de leads.
Utilizamos técnicas de otimização para sites,
blogs e páginas na web para alcançar bons
rankings orgânicos gerando tráfego e autoridade
para o seu site ou blog.

Gerencie seus lead com CRM
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quero uma proposta

e-commerce
para aproximar
e se conectar com
a sua audiência

Em um e-commerce não existem limitações físicas
ou geográﬁcas. Com uma loja virtual e uma boa
logística para a entrega dos produtos, os clientes
podem estar em qualquer lugar do mundo.
Com a Rebi
digital
tenha um
e-commerce
incrível

Criamos o e-commerce com estratégias de layout
criativos, utilizamos ícones e recursos que facilitem
a navegação.
Design responsivo e rapidez para alcançamos
resultados que proporcionam experiências
de navegação positiva.
Disponibilizamos recursos adicionais, como botões
de ação; plugins de pagamento; formulários de
contato, pesquisa; otimizador de imagens; banners
de fuga; estatísticas de acesso; recursos visuais
incríveis, estratégias de copywriting e muito mais.

O seu e-commerce terá um layout exclusivo,
focado no negócio e no público-alvo.
Criamos um layout bem planejado para
proporcionar aos usuários uma experiência
melhor e, consequentemente, levará a mais vendas.
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mais de
200 sites
criados
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no seu site, blog, youtube e google

SEO é o processo de otimização de sites e conteúdo
para que os motores de busca tenham preferência
por suas páginas, colocando-as no topo dos resultados
para as buscas.
SEO signiﬁca Search Engine Optimization
(otimização de sites para mecanismos de busca).
SEO é um conjunto de
técnicas que buscam
melhorar a visibilidade
de um site em mecanismos

como
fazemos

SEO?

de busca como o Google,
gerando aumento de
tráfego orgânico (grátis)
e autoridade.

Brieﬁng
Criação do conteúdo
Táticas de SEO e copywriting
Palavras-chave
Relatório

SEO é a mágica que faz com
que o Google inclua seu artigo
como um dos melhores
resultados sempre que alguém
buscar por aquela palavra-chave.
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Anúncios
de display
e
Criativos
para
google ads
e facebook ads

O Google Adwords é uma ferramenta de publicidade do Google,
que permite patrocinar links em forma de anúncios, fazendo com que
a sua empresa tenha destaque nos resultados de pesquisa.
O Facebook Ads permite a publicidade segmentada através de anúncios
que podem alcançar muitas pessoas do seu público-alvo e aumentar o
reconhecimento da sua marca.
A Rebi Digital é especializada na criação da estratégia de comunicação
das campanhas e na criação dos anúncios para a rede de display e
criativo dinâmico e personalizado para o Facebook Ads.

Expressamos
a essencia do
seu negócio,
com técnicas
especializadas
para os anúncios
com criatividade

Criamos anúncios personalizados de acordo com o
objetivo da campanha e com base em dados
ou diferentes segmentos de públicos.
Nosso propósito é criar para que os nossos clientes
possam veicular as mensagens mais relevantes para
cada público.
Nosso time tem as habilidades ideais para desenvolver
formatos atraentes.
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Anúncios que convertem
mais de 1.000 criados

Hospedagem
para sites de alta
performance

Um site responsivo e atraente é tudo que sua empresa precisa para vender mais?
Quase! Pra isso ele precisa ser rápido para que seu visitante tenha o conteúdo
disposto para ele num piscar de olhos. Estudos do Google indicam que cada segundo de espera no carregamento de um site, você perde 6 em cada 10 visitantes.
E como fazemos para minimizar esse efeito? Temos hospedagem Linux com cPanel
em discos SSD rodando em servidores com processador Intel Xeon de 3GHz e a
partir de 2GB de memória RAM dedicados para cada conta cPanel.
A Rebi Digital se preocupa com a segurança dos seus dados, por isso todas as
nossas hospedagens possuem certiﬁcado SSL grátis e backups automáticos.

Backups
Protegemos seus dados com
backups diários e mensais
de toda sua conta cPanel,
sem utilizar do seu espaço
contratado. E você pode recuperar o backup quando
quiser.

Anti-Spam e
Anti-Malware

O Web Application Firewall foi
criado para combater as ameaças que estão além das capacidades dos ﬁrewalls tradicionais.
Ele cria uma barreira entre o seu
serviço baseado na web e todo o
resto da internet, bloqueando e
protegendo seu site de ações
criminosas.

Let´s Encrypt SSL

Suas contas de e-mail mais
seguras e com menos mensagens indesejadas.
Temos ferramentas poderosas
para impedir spam e malware
onde você pode conﬁgurar sua
sensibilidade.
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Tráfego Ilimitado

WAF

O Security Socket Layer é + uma
camada de segurança, um protocolo para estabelecer links autenticados e encriptado entre Pcs.
Na nossa hospedagem, você pode
registrar o seu SSL grátis com
poucos clicks.

digital

Seu site nunca ﬁcará fora do ar
por ter tido mais visitantes do
que o esperado.
Alguns provedores limitam a
quantidade de dados que seu
site pode gerar na internet, mas
aqui na Rebi você pode ﬁcar
tranquilo.

Precisa de mais?
Temos também planos com servidores VPS dedicados para aplicações mais pesadas com todo
o suporte e garantia já conhecida
dos nossos demais serviços.

quero uma proposta

Branding

logos únicos,
identidade visual
que expressa
a essência
O Branding surgiu a partir de uma compreensão e um olhar
mais apurado acerca dos processos de mudança de hábitos,
comportamentos e mindset das pessoas.
Ele pode ser deﬁnido como um modelo de gestão da
comunicação das marcas.
O branding é um conjunto de estratégias e posicionamento de
marca que envolvem identidade visual, ícones, linguagem,
crenças e propósitos. São as características únicas pelas quais
seu negócio é reconhecido.
Criamos o logo,
identidade
visual para as
mídias digitais
e para os ambientes
internos, de jeito
assim incrível e
que eleva a
sua satisfação
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Logos únicos, logo que expresse um
sonho, logo bem posicionado.
Identidade visual para mídias sociais,
site, e-commerce, blog, escritório.
Dialeto próprio, mascote...
TUDO ISSO É FAZER BRANDING :)

quero uma proposta
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mais de

340criados
logos
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Branding

identidade visual criada para
Innova Coworking Salvador

r

digital

s
e
uce
d
s
sso
e
s
a
c
Branding

identidade visual criada para
Faculdade Soberana
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Branding

identidade visual criada para
Faculdade Soberana
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Empatia, respeito, dedicação, entrega
e proﬁssionalismo, assim consiste a nossa
relação com os nossos

clientes, parceiros, amigos! ...

gerar valor
além da
venda direta!
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O universo conspira
ao nosso favor

vem com a gente!
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