
SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL



QUEM SOMOS
A MAGnetik Alchemy nasceu em 2009. Inicialmente, o nosso modelo de 
negócio incidia na gestão de bases de dados próprias, com envios de 
newsletters dos nossos clientes.

Mais tarde, desenvolvemos o nosso próprio portal - 
https://magnetikalchemy.com - para o qual criamos conteúdos 
próprios que são também divulgados nas nossas redes sociais, com 
temáticas distintas e onde cada uma delas conta com uma base de 
dados própria.

Para além de conteúdos dedicados, fazemos também display, 
apresentado banners dos produtos ou serviços dos nossos clientes no 
nosso portal.



O QUE FAZEMOS

EMAIL MARKETING
Envio de newsletters para as nossas bases de dados (todas em 
conformidade com o RGPD).

LIST BROKING
Exploração das nossas bases de dados para telemarketing.

CONTEÚDO DEDICADO
Criação de artigos dedicados ao seu produto/serviço no nosso 
site, com publicação nas redes sociais.



O QUE FAZEMOS

SMS
Envios de SMS para a nossa base de dados.

DISPLAY
Colocação de banners no nosso website.

LANDING PAGES
Desenvolvemos landing pages dedicadas para geração 
de leads.



Interesse em finanças, créditos, poupança…

Interesse em formação, cursos…

Interesse em entretenimento, TV, eventos…

Interesse em moda, tendências, saldos…

Interesse em notícias (nacionais e internacionais), economia…

Interesse em saúde, nutrição, lifestyle…

Interesse em astrologia

Interesse em automóveis

87.400 contactos

25.400 contactos

32.750 contactos

21.400 contactos

27.900 contactos

31.000 contactos

19.500 contactos

25.900 contactos

AS NOSSAS BASES DE DADOS



Envios de newsletter para as nossas bases de dados, com 
cerca de 1 milhão de contatos

Email

Display

Conteúdo

SMS

List 
Broking

Colocação de banner no nosso website

Criação de artigo no nosso website sobre o seu 
produto/serviço (500 palavras), com divulgação nas redes 
sociais e presença na nossa newsletter

Envio de SMS para a nossa base de dados

Aluguer de base de dados para ações de telemarketing

* mínimo de 1.000 cliques | ** mínimo de 100.000 impressões | *** mínimo de 10.000 sms’s | **** mínimo de 1.000 contactos

CPC (custo por click) 0.30€ *

3€/CPM **

300€ por artigo

0.05€ por contacto / sms ***

0.30€ por contacto ****

OS NOSSOS SERVIÇOS



PACKS ESPECIAIS

A

B
EMAIL + DISPLAY

0.25€ CPC
2.50€ CPM

EMAIL +
CONTEÚDO

0.25€ CPC
250€ Artigo

C

D
EMAIL E/OU
CONTEÚDO
+ DISPLAY

0.25€ CPC
2.50€ CPM

200€ Artigo

EMAIL +
CONTEÚDO +

DISPLAY + SMS

0.25€ CPC
2.50€ CPM

200€ Artigo
0.04€ SMS



SERVIÇOS ADICIONAIS

01

02
CRIAÇÃO DE

NEWSLETTER

Preço 250€

03
NEWSLETTER +
LANDING PAGE

Preço 650€

CRIAÇÃO DE
LANDING PAGE

Preço 500€



CONTACTE-NOS!

Email
info@magnetikalchemy.com

Telefone
+351 210 179 400

Morada
Avenida do Forte, nº 8 - Fração O

2790-072 Carnaxide


