Despre noi
4T Interactive prestează servicii de promovare de peste 4 ani în mediul online. Suntem o agenție Google
Partners și ne mândrim cu departamentul de marketing online unde avem trei specialiști certificati Google
Adwords care cresc profitabilitatea campaniilor PPC ale clienților noștri.
În echipă avem oameni cu pregătire academică în domeniul comunicării și PR-ul dar și a publicității care
furnizează strategii eficiente și setează obiective clare pe care le îndeplinim întotdeauna cu succes.
Suntem un grup de oameni creativi, cu experiență, dedicați și pasionați de ceea ce fac. Tratăm cu
seriozitatea fiecare proiect în parte și ne place să credeam că nu sunteți doar clienții ci și prietenii noștri. Așa
încât, livrăm de fiecare dată cu succes rezultatele dorite pentru a menține un parteneriat durabil și prosper.

Servicii de Web design
Site-ul de prezentare al afacerii este de fapt primul contact pe care un posibil client îl are cu business-ul
dvs. De aceea, este obligatoriu ca acesta să fie unul user-friendly, responsive pe toate device-urile (tablete,
smartphone-uri etc), cu un conținut text atractiv și cu elemente vizuale bine definite care să vă diferențieze de
competitori. Un website bine realizat poate crește exponențial numărul de clienți ai afacerii dvs.
Ce vă putem oferi:
• Design personalizat și optimizat pentru mobil și tabletă
• Oferta personalizată de preț în funcție de numărul de pagini și de caracteristicile de care ai nevoie (conținut
text).
• Platformă ușor de actualizat și de modificat
• Respectarea principiilor SEO On-Page
• Utilizăm ultimile tehnologii de pe piață: HTML 5 / CSS 3 / jQuery / Wordpress / PrestaShop

Cele mai recente site-uri create de echipa noastră*

*Click pe imagine pentru a vedea site-urile.

Servicii de Web design
Opțional, puteți opta și pentru crearea de conținut pentru site. Texte precise care exprimă beneficii pe
care potențialii clienți le pot avea apelând la dvs precum și call-to-action-uri menite să-i încurajeze pe aceștia să
vă contacteze. De asemenea, o prezentare specifică a fiecărui tip de serviciu prestat poate duce la o colaborare de
succes, și implicit la un client care vă va mări profitul.

Departamentul de copywriting a creat conținut pentru diverse brand-uri precum*:

*Click pe imagine pentru a vedea conținutul din site.

Servicii de SEO
4T Interactive prestează servicii de SEO on-site (plus on-page) și off-site. Primul demers este stabilirea listei de cuvinte
cheie (max 5) pe baza cărora se vor stabili strategia și tacticile SEO.
Optimizare on-page și on-site
Primul tip de optimizare (on-page) se referă la modificarea elementelor fiecărei dintre paginile site-ului (text, html, meta titles,
meta descriptions, imagini etc.). Cel de-al doilea se referă la optimizarea structurii site-ului (internal linking, arhitectura link-urilor,
anatomia acestora etc.).
Optimizarea on-site presupune auditarea elementelor meta și a conținutului din site și implementarea modificărilor conform
auditului inițial. Asemenea și optimizării on-site, unul dintre obiective este de a eficientiza indexarea conținutului din site,
crescând astfel relevanța paginilor pentru cuvinte cheie relevante site-ului și business-ului în măsura în care acestea coincid.

Optimizarea off-page (Link Building )
Cuprinde întreaga activitate desfășurată extern site-ului cu scopul de a crește importanța domeniului și a link-urilor paginilor
pentru cuvintele cheie avute în vedere. Activitatea de optimizare off-page nu necesită auditare și presupune acțiuni de creștere
strategică a numărului de linkuri care duc catre site (inbound links).

Clienți SEO

Campanii Adwords
Implementam și optimizăm campanii strategice de promovare în Google AdWords, Facebook Ads sau LinkedIn Ads
pentru succesul business-ului dvs online. La 4T Interactive gestionăm eficient bugetele clienților noștri prin:

1. Google Adwords
Campanii Search
Campanii în rețeaua de Display
Campanii Display Remarketing
Campanii Search Remarketing
Campanii Youtube Video

2. Facebook Ads
Campanii pentru creșterea comunității
Campanii pentru interacțiunea comunității cu brand-ul dvs
Campanii performante pentru vânzări și adunare de lead-uri

Au apelat la noi pentru campanii PCC:

Social Media
Existența afacerii dvs în mediul online trebuie sa fie memorabilă, diferită și trebuie să atragă clienți!
Cum facem asta?
1. Analiză
Analizăm situația actuală și stabilim un plan de comunicare pe măsură. Apoi vom crea o strategie pentru fiecare
platformă socială pe care alegeți să fiți prezent cu business-ul dvs: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest etc.
2. Implementare
Derulăm fiecare campanie pe rețelele de socializare cele mai potrivite afacerii dvs.
3. Optimizare
Urmărim starea postărilor, a share-urilor, like-urilor, mesajelor din Twitter sau LinkedIn. Pe scurt, engagementul
utilizatorilor, sau cât de mult sunt interesați de ce oferim noi ca business și adaptăm mesajele în funcție de cerințele publicului
țintă. Când regulile jocului se schimbă, noi vom face în așa fel încât afacerea dvs să nu rămână în urmă.
4. Monitorizare
Vom urmări cu regularitate situația conturilor afacerii, vom ține totul sub control și vom ști tot timpul ce se întâmplă cu
comunicarea pe care brand-ul dvs o face în spațiul online.
4T Interactive vă va transforma existența în mediul online într-una de lux. Vă promitem plaje de like-uri, cocktailuri de share-uri
și cascade de profit!

Comunicăm în online pentru:

Contact
George Pîrlog
Business Developer
Adresă mail: george.pirlog@4ti.ro
Telefon: 0721 496 135

Ioana Ionescu
Business Developer
Adresă mail: ioana.ionescu@4ti.ro
Telefon: 0737 681 963
Adresă website: http://www.4ti.ro

