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WebClinic / Apresentação
fornecemos IDEIAS INTELIGENTES para fazer crescer o seu negócio



Quem Somos

Evoluir para nós é imperativo
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A Webclinic, criada em 2008, é composta por uma Equipa jovem e multidisciplinar que gosta da Web e que faz 

dos padrões éticos e profissionais o eixo central da sua filosofia de trabalho. 

Vocacionada para a prestação de serviços na área da Internet, Publicidade e Informática.

O nosso melhor prémio, o troféu de que mais gostamos, assenta no facto de termos Clientes desde 

a primeira hora.
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Somos uma empresa dinâmica com tendências inovadoras e visão tecnológica. Através desta 

estratégia, os nossos clientes distinguir-se-ão num mercado muito competitivo.

Para a Webclinic não há apenas Clientes, há Parceiros de Negócios. Para a Webclinic não basta 

pensar na criação de sites, é preciso pensar muito mais além: no alojamento nas melhores condições, 

na comunicação one-to-one, na actualização diária através de Gestor de Conteúdos, na integração 

com as Redes Sociais (Facebook e Twitter), nas bases de dados, no comércio electrónico, na forma 

de fidelizar e conquistar Clientes.

Com uma estrutura estável há mais de 8 anos, evoluir é para nós imperativo.
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A nossa missão
Web / Publicidade / design

Mudar a imagem das empresas para um nível 

superior, moderno e atrativo, seja na internet, na 

sua linha gráfica, logotipo, cartões de visita e/ou 

na criação de apresentações multimédia.

Desde 2008   que a Webclinic  tem   técnicos 
especializados em desenvolvimento 
de Websites adaptados a dispositivos 
móveis.
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www.martinsalves.com

www.aquintamagica.com

www.lojadegeocaching.com

www.previncendio.com



Objectivos

O nosso objectivo é o sucesso do negócio dos nossos clientes. Para assegurar esse sucesso, os nossos serviços são os melhores e refletem o melhor da tecnologia existente. 

Diga-nos qual o seu objetivo e nós encontraremos a solução para a sua empresa.
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www.previncendio.com
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Marketing Digital
/Facebook
Considerada a maior rede social do mundo, o Facebook representa 

uma ótima ferramenta de marketing.

A WebClinic ocupa-se da criação e da gestão de anúncios no 

Facebook com o objectivo de divulgar os seus produtos ou 

serviços e de redirecionaro público-alvo potencial do Facebook 

diretamente para o seu site.
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SERVIÇOS /  FOTOGRAFIA
A fotografia tem cada vez mais um papel importante no nosso dia-a-dia. Seja uma foto de perfil ou CV para uma candidatura, uma foto a inserir numa rede social, num folheto ou num 

catálogo, uma foto de família ou de um produto ou serviço, uma imagem criativa e cuidada vale mais do que mil palavras. A WebClinic coloca à sua disposição os meios capazes de 

criar e produzir o resultado final daquela imagem que tanto procura.

FOTOGRAFIA de...
...PRODUTOS
...ESTÚDIO
...INTERIORES
...CORPORATIVA
...EVENTOS
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SERVIÇOS /  WEBSITE RESPONSIVE
Ajustam-se so seu suporte, onde quer que esteja, e em qualquer equipamento.

Ajustam-se so seu suporte, onde quer que esteja, e 

em qualquer equipamento.

Sites adaptáveis a 
qualquer plataforma.

Pag, Nº 09

www.contabilidaderesultadocerto.com www.ecconvento.pt

www.artejantes.com www.qerqueijo.pt
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Criamos e gerimos a presença da sua empresa, do seu 

negócio nas principais redes sociais

REDES SOCIAIS



ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA
Criámos diversos tipos de serviços que pretendem abranger todas as 

situações possíveis. Este serviços estão disponíveis na sua empresa ou nas 

nossas instalações na Venda do Pinheiro.

Temos planos de assistência técnica programada que possibilitam ao cliente 

focalizar-se apenas no seu negócio e confiar toda a sua estrutura informática 

aos nossos técnicos. Estes planos ainda salvaguardam a permanente 

disponibilidade com equipamentos de substituição e assistência técnica 

online permanente.
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www.namelei.pt

www.geocachingnasaldeiasdemontanha.pt

www.jofilipes.pt

www.geocaching.pt



SERVIÇOS 
Temos um vasto leque de serviços ao dispor dos nossos clientes, todos os nossos serviços tem sempre uma excelente relação qualidade / preço. Por forma a potenciar ainda 

mais o seu negócio e a sua imagem.

Fornecemos IDEIAS para fazer 

crescer o seu negócio
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www.jofilipes.pt

www.geocaching.pt



www.webclinic.pt

WebClinic / web.publicidade.design

Rua do Barronco, Armazém I 

 2665-550 Venda do Pinheiro / Mafra

Tel. : +(351) 210 998 048

Tlm. : +(351) 92 905 79 83/4

Email : info@webclinic.pt


