
Toda empresa tem o direito de ser encontrada online 

 apresentação atualizada em 07/06/2022 

PROGRAMA EMPRESA PARCEIRA 2022 



SOBRE A DISTRITO DIGITAL 

Somos uma rede de agências de 
marketing digital especializada em 
micro e pequenas empresas destaque no 
portal PEGN em 2020. 
 

NOSSOS DIFERENCIAIS 
• Profissionais com mais de 10 anos de 
experiência no mercado; 
 
• Parceiro Google (Google Partner); 
 
• Casos de Sucesso que podem ser 
replicados em vários negócios; 
 
• Soluções com ótimo custo benefício – 
Plano FAST a partir de R$ 450; 
*anúncio nas redes sociais por 10 ou 15 dias com R$ 200 mídia 

 
• Resultado rápido e sem burocracia. > link para o portal PEGN 

https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2020/09/10-franquias-para-trabalhar-em-casa-mais-baratas-que-o-chevrolet-onix.html
https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2020/09/10-franquias-para-trabalhar-em-casa-mais-baratas-que-o-chevrolet-onix.html


40% 
Você sabia que esse é o 
percentual de empresas no 
Brasil sem site ou presença 
na Internet? 
 
 
 
Fonte:  PEGN / Google (2018) 
https://revistapegn.globo.com/Empreendedorismo/noticia/20
18/11/queremos-facilitar-vida-dos-empreendedores-
brasileiros-diz-engenheiro-do-google-meu-negocio.html 
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 PROGRAMA EMPRESA PARCEIRA 2022 

A Distrito Digital surgiu para resolver 
esse problema, ou seja,  ajudar as 
pequenas empresas terem presença 
online.  
 
Assim como o crescimento de negócios 
com parceiros locais criamos o 
programa EMPRESA PARCEIRA DISTRITO, 
onde será selecionado apenas uma 
empresa por segmento e região na 
prestação de serviços empresariais 
para ajudarmos na sua divulgação 
online sem custos. 
 
Em contrapartida, nosso objetivo é 
recebermos indicações de negócios do 
parceiro selecionado. Uma excelente 
oportunidade para crescermos juntos 
através da Internet. 



QUEM PODE PARTICIPAR? 
Empresas com boa reputação que prestam serviços para outras 
empresas, conhecido como B2B, são candidatas a participarem do 
programa EMPRESA PARCEIRA.  
 
Por exemplo: Escritório de Contabilidade, Comunicação Visual, Gráficas, 
Advogado Empresarial, Automação, Sistemas, Consultores, Auditores, etc. 
 
A avaliação da Empresa Parceira é realizada pela unidade franqueada. 



QUAIS SÃO OS  
BENEFÍCIOS? 

Oferecemos para a Empresa Parceira: 
 
I. Ajuda profissional para fortalecimento 
da imagem na Internet – conhecido como 
Checklist de Presença Digital; 
 
II. Criação de 1 Mini Site no nosso guia 
comercial www.distritodigital.com.br; 
 
III. Participação no grupo privado de 
WhatsApp com outras empresas 
parceiras; 
 
IV. Criação de Artigos em nosso guia 
comercial e no portal de negócios 
hubpme (Guest Post) e 
 
V. Selo “EMPRESA PARCEIRA DISTRITO”. 

http://www.distritodigital.com.br/


                  INVESTIMENTOS NO VALOR 
                 DE R$ 3.500/ANO 
 
 
 
 
 
 
  
                  ARTIGOS                              ASSESSORIA                                  MINI SITE 
                    R$ 1.000                                  R$ 1.500                                      R$ 1.000 

INVESTIMENTOS BONIFICADO 

Atenção: a Empresa Parceira não precisará desembolsar nenhum 
valor para ser atendido com as soluções acima pelo período vigente do 
programa. Para investimentos em outros serviços, consulte-nos. 



 
1. Maior alcance da Distrito Digital; 

 
2. Fortalecimento da empresa parceira 

na Internet - Autoridade; 
 

3. Novos clientes e troca de negócios 
através do grupo WhatApp e do Guia; 
 

4. Clientes satisfeitos com serviços de 
      propaganda digital e resultados; 
 
5. Fortalecimento dos negócios 

envolvidos: Cliente, Parceiro e 
unidade Distrito Digital. 

RESULTADOS  
ESPERADOS 



 EXEMPLO DE MINI SITE /GUIA COMERCIAL 
Mini site criado para a unidade Distrito Digital – Salvador 

https://distritodigital.com.br/empresa/distrito-digital--agencia-de-marketing-digital-
em-salvador.html 
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 EXEMPLO DE ARTIGO 

Artigo informativo de inovação da rede no portal de negócios hubpme. 

https://hubpme.com.br/rede-de-franquia-investe-em-solucao-inovadora-no-whatsapp-
para-melhorar-comunicacao-e-vendas-para-pequenas-empresas/ 
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COMO FUNCIONA? 

1 2 

3 4 

  Empresa cadastra no site                        Se aprovado, o contrato 
  e contrato é enviado                                 é assinado digitalmente 

Empresa envia textos                                        Empresa é adicionada no grupo 
e fotos à unidade Distrito                                 e o programa é iniciado. 



Vamos crescer 
juntos? 

Solicite o Contrato de EMPRESA 
PARCEIRA em até 7 dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrigado! 

 
César Marcondes 
Diretor Executivo 
 
www.distritodigital.com.br 

http://www.distritodigital.com.br/

