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StartUp Biz criado pelo Lisboa Biz

com o objetivo de apoiar pequenas

e médias empresas a melhorar a

sua presença no mercado Digital.

´DIGITALCOM É um projeto 



 As marcas já não comunicam da mesma
forma, porque estamos cada vez mais a

consumir informação através de
PLATAFORMAS DIGITAIS



SABEMOS COMO 
IMPULSIONAR 
O SEU NEGÓCIO
É fundamental que empresas e marcas
tenham uma forte presença online, através
de uma comunicação cuidada e pensada
ao pormenor, a DigitalCOM poderá ajudar
a alcançar os seus objectivos.



A                                                   ajuda as
empresas a acrescentar maior notoriedade e
credibilidade ao valor da instituição, através

de soluções preparadas para os 
desafios do presente.

DIGITALCOM

CRIAÇÃO DE SITES
Desenvolvemos sites e lojas
online com design moderno,
adaptado a dispositivos
móveis, otimizados para
motores de pesquisa 
como o Google.

REDES SOCIAIS
As empresas têm agora de
estar preparadas para
interagir e comunicar por
diferentes canais, por isso é
importante gerar conteúdo
atraente e de forma regular.

01 02 03 MARKETING DIGITAL
Atraímos potenciais clientes
para o seu negócio, através
de campanhas de geração
de leads em motores de
pesquisa e outros canais
digitais.



AJUDAMOS A DEFINIR
A MELHOR ESTRATÉGIA DIGITAL
PARA O SEU NEGÓCIO
A mentoria profissional dota as
empresas de vantagem para alcançar
os resultados desejados. Aconselhar
primeiro significa fazer melhor. 
Peça uma consulta técnica.



A DFGEST procurava uma identidade gráfica.
A DigitalCOM idealizou o logótipo, produziu

cartões de apresentação, implementou
o website e as redes sociais.

CASE STUDY

Com uma imagem profissional
um site registado no Google

foi possível angariar novos clientes
porque agora transmite prestígio.

www.dfgest.pt







Pronto
para inovar ?

Morada
Av. Eng. Arantes e Oliveira N3 R/C

1900-221 Lisboa - Portugal

Telemóvel
+351 967 771 006

Email
info@digitalcom.pt
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