Programa de Agências
Mobsite - Ferramenta de criação de sites para as agências
www.mobsite.com.br

O Mobsite é uma ferramenta que foi desenvolvida para a criação de sites
personalizados utilizando tecnologia das grandes empresas, aplicado às
PMEs para melhorar a presença digital na internet.
Os sites desenvolvidos pela ferramenta Mobsite são rápidos, seguros, e
criados para celular (mobile first). Além disso, conta com uma equipe de
designers com experiência de +100 projetos publicados.
A ferramenta busca maior autoridade e posicionamento no google, por
isso todos os sites criados pelo Mobsite possuem uma OnePage + Páginas
Editáveis de Conteúdo (sem limites de páginas).
Para Agências de Publicidade, Marketing e Conteúdo, o Mobsite se
encaixa perfeitamente para atender os seus clientes, com a criação de sites
que possam ser customizados de acordo com cada projeto. Trabalhamos
em conjunto com Agências para facilitar a criação de sites e dar apoio às
campanhas e estratégias de marketing.

3 passos para uma Parceria de Sucesso

1

Cadastro no programa
Trata-se da parte burocrática, onde Agência e a ferramenta
Mobsite firmam acordo para o bom andamento do projeto.

2

Treinamento
Capacitação da Agência sobre a metodologia
de trabalho da ferramenta Mobsite.

3

Divulgação e
acompanhamento
A Agência contará com divulgação da
parceria pela ferramenta Mobsite, gerando
mais visibilidade para ambas partes. Bem
como, fará um acompanhamento ativo desse
andamento e dispõe de suporte para
atender às possíveis demandas.

Benefícios do programa
Os benefícios foram desenhados com muito carinho, onde, após conversas
com diversas Agências foi possível chegar a um acordo sobre o que de fato
faz a diferença e é esperado em uma parceria de sucesso. São eles:

Gestor de criação
A líder de área de criação da Mobsite tem
contato direto com a criação da Agência, a
fim de garantir um desenvolvimento rápido e
harmonioso entre tecnologia e conteúdo.

Mobsite grátis
para a Agência
Acreditamos muito nos resultados que
geramos com nossos sites. Por isso criamos
um sistema escalável de desconto baseado
no número de clientes ativos para que a
Agência também tenha o seu site com a
tecnologia Mobsite.

Gestor de sucesso
do cliente
O cliente tem acesso a canais de atendimentos
direto e alinhados a todo trabalho feito em
conjunto com a Agência, de forma que alterações
pontuais possam ser solicitadas pelo próprio
cliente diretamente a Mobsite redusindo o custo
operacional da Agência.

Sistema de cobrança

A Mobsite trabalha com um moderno e
poderoso sistema de cobrança que gerencia
o pagamento diretamente com o cliente final,
evitando assim bitributação e reduzindo os
custos operacionais para a Agência.

Níveis de parceria
Bronze
De 1 a 4 clientes ativos,
recebe 35% de desconto
no Mobsite para a Agência.

Prata
De 5 a 9 clientes ativos,
recebe 50% de desconto no
Mobsite para a Agência.

Ouro
Mais de 10 clientes ativos,
recebe 100% de desconto no
Mobsite para a Agência.

Como potencializar
os ganhos da agência
Foi identificado junto às Agências duas
formas de potencializar os ganhos:
A Agência cobra um valor fixo
para a criação do conteúdo do site
institucional do cliente.
A Agência cobra um valor recorrente
para a criação e manutenção do
conteúdo editável do site.
A ferramenta Mobsite não interfere nos valores
cobrados e nem no recebimento dos mesmos.

História de sucesso
A descoberta da ferramenta Mobsite foi um
divisor de águas para a nossa área de construção
e desenvolvimento de sites da nossa Agência.
O que consolidou a nossa parceria foi o total
profissionalismo com prazos e processos, além
de todo suporte e atendimento proporcionado
sempre que precisamos. Outro ponto que
podemos destacar é a busca constante por
inovação tecnológica e ferramentas que
tragam mais funcionalidades para os sites dos
nossos clientes. Confiamos muito no Mobsite e
acreditamos fortemente que ainda vamos colher
muitos frutos juntos.
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