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R.D.E. – Relacionamento Digital  Eficiente 
A maneira mais efetiva e inteligente de se relacionar com sua  Cadeia  de  Valor: 
Prospects; Clientes; Parceiros; Fornecedores; Colaboradores. 
 

 

A BLUM Digital se especializou no mais efetivo método 
de relacionamento digital da atualidade. Abandonando 
práticas nocivas à manutenção da boa imagem das 
marcas, produtos e serviços, adotou uma inédita forma 
de pensar a WEB. Utilizando-a favorecendo nossos 
clientes. Esta é a nossa diferença. Resultado! 
Confiança! E, principalmente, aumento de receita. Isto 
é o que entregamos a nossos clientes. Mais Receita! 

E como fazemos isso? Simples! Adotando práticas 
que premiam a captação de comportamentos nos 
vários canais WEB (Sites, Blogs, E-mail, Redes 
Sociais, Mecanismos de busca, Localizações, etc.). 
Estes comportamentos são os guias das nossas 
ações no mundo digital. Não direcionamos conteúdos 
para entidades que não manifestam interesse em se 
relacionar com produtos e serviços de nossos clientes.  

 

 

 

Réguas de Relacionamento Digital guiadas por COMPORTAMENTOS! 
 

 

 

 

 

CONTEÚDOS completamente personalizados e RELEVANTES! 
 

A coleta inteligente de comportamentos nos vários 
canais digitais nos oferece a oportunidade de 
qualificarmos nossos prospects e clientes oferecendo a 
possibilidade de tratarmos com quem realmente está 
interessado. 

As entidades alvo das campanhas digitais recebem 
seus conteúdos de forma totalmente personalizada e 
com assuntos relevantes o que propicia uma 
experiência gratificante no relacionamento, visando 
aumento de receita. 
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SERVIÇOS oferecidos dentro do conceito R.D.E. : 
 

 

• Planejamento de Marketing Digital por COMPORTAMENTO; 

• Marketing de CONTEÚDO; 

• Assessoria para melhorar qualidade de CADASTROS (físico / WEB); 

• Saneamento de BASES de Cadastro; 

• Campanhas DIGITAIS; 

• Definição de PERSONAS; 

• Réguas de Relacionamento Digital MULTICANAL; 

• Serviços de SEO (Encontrabilidade WEB); 

• Gestão de MÍDIAS SOCIAIS; 

• Criação e Produção de CONTÉUDOS; 

• Implantação e Assessoria de E-Commerce; 

• Projeto e Desenvolvimento de APPs; 

• Criação de SOLUÇÕES WEB; 

• Administração de Verbas para ANÚNCIOS DIGITAIS (Ads); 

• Implantação de MARKETING DIGITAL; 

• Desenvolvimento de PORTAIS; 

• Avaliação de AMBIENTES DIGITAIS (melhores PRÁTICAS); 

• Criação de REPUTAÇÃO WEB. 

  


