
Projeto Site + Aplicativo
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● Parceria de sucesso

● Investimento

● Alguns cases de clientes

O   que vamos ver



Conheça o
projeto



Conheça o projeto

O Núcleo Estadual de Automecânicas (NEA) firmou 

parceria com a TwoWeb, agência de software de 

Chapecó-SC. Esta união beneficiará centenas de 

automecânicas em todo o pais.  

Junto as duas instituições criam o projeto 

AppDaMecanica é uma plataforma para gestão de 

veículos que utiliza sistema web, aplicativo para 

celulares e um dispositivo inteligente que auxilia no 

controle, economia e eficiência dos veículos, através 

de gráficos e relatórios que fornecem informações 

sobre veículos e condutores.

Saiba como o AppDaMecanica pode ajudar na gestão 

do seu veículo e da sua empresa. Rastreamento, 

telemetria, comportamento do motorista, 

abastecimentos, multas, impostos, lembretes, 

manutenções e muito mais.



2. Para sua empresa
Criação de um Site personalizado

1. Criação de um site responsivo
2. Divulgação dos serviços
3. Integração com mídias sociais
4. Formulário de contato
5. Integração com Google
6. Material para divulgação:

• Banner
• Facebook e WhatsApp
• E-mail Marketing

3. Para sua empresa

Sistema web para controle do Aplicativo

1. Agenda de manutenção
2. Controle de clientes
3. Envio de notificações de revisão 

automático
4. Envio de notificações de manutenção
5. Envio de promoções e ofertas
6. Relatórios de desempenho

4. Fazendo negócios

Nunca foi tão prático fazer negócios

1. Você em contato direto com seu 
cliente

2. Rede nacional de oficinas parceiras
3. Agendamento de serviços
4. Venda de novos serviços
5. Avaliação da sua oficina pelo cliente

1 2 3 4

1. Para seu cliente

Aplicativo Android e IOS

1. Cadastro completo do veículo
2. Integração com tabela FIPE
3. Histórico de manutenção
4. Controle de Vencimento de CNH 
5. Impostos (IPVA, DPVAT e Licenciamento)
6. Mapa de Emergência com oficinas 

parceiras
7. Lembretes de revisão e manutenção



TwoWeb Digital e NEA/ARVESC

E este é o processo para entrar no projeto:

1ª ETAPA

FORMALIZAÇÃO

Cadastro/Aprovação  Assinatura do 
Contrato

Seleção do Gestor de conta (TW)

2ª ETAPA  3ª ETAPA

PLANEJAMENTO

Reunião Inicial - Skype
Briefing
Definir objetivos do site e aplicativo
Mapear personas e jornada de compra  

Estudo de palavras chave dos serviços

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Design especializado Desenvolvimento 
do layout
Revisão de um especialista TwoWeb 
Aprovação do cliente
Codificação do projeto
Implantação e Treinamento

ACOMPANHAMENTO

Reuniões c/ gestor da conta  
Mensuração dos resultados  
Ajuste da estratégia

Apoio em melhores práticas

YES,  
LET´S  

TWOWEB!



TwoWeb Digital e NEA/ARVESC

Você vai passar por uma transformação digital conosco:

O AppDaMecanica ajuda a organizar seu processo de atendimento e relacionamento com clientes, do 
agendamento a recorrências de manutenções futuras. Seu cliente sempre informado, e você sempre 

lembrado!

Vantagens para sua EMPRESA!

Ambiente web com acesso de qualquer lugar

Lembretes e Alertas sobre seus clientes

Pós-Vendas Inteligente

Fidelizar Clientes

Com o AppDaMecanica você está na direção certa para fazer as 
melhores escolhas.



Parceria/
Competência/
Resultado/



Projeto – Site Empresa



Projeto – Site Empresa



Projeto – Site Empresa



Projeto – Aplicativo da sua empresa | Confira alguns Apps: Iphone - Android 

Cada mecânica vai 
ter o seu App, para 

seus clientes 
baixarem.

https://itunes.apple.com/us/developer/twoweb-ag%C3%AAncia-digital-ltda/id1123457392
https://play.google.com/store/apps/developer?id=TWOWEB+AGENCIA+DIGITAL+LTDA


Cada mecânica vai 
ter o seu App, para 

seus clientes 
baixarem.

Projeto – Aplicativo da sua empresa | Confira alguns Apps: Iphone - Android 

https://itunes.apple.com/us/developer/twoweb-ag%C3%AAncia-digital-ltda/id1123457392
https://play.google.com/store/apps/developer?id=TWOWEB+AGENCIA+DIGITAL+LTDA


Projeto – Sistema de Agendamentos



Por que escolher a TwoWeb Digital?  VOCÊ QUER O TOPO, CERTO?
A empresa conta hoje com mais de 20 profissionais.

Temos, entre nossos mais de 500 clientes, empresas de todos os tamanhos e áreas de atuação.

Mais de 1.000 pessoas já foram certificadas em Marketing Digital pela TwoWeb.

TODA  NOSSA ESTRUTURA COMERCIAL É SUSTENTADA POR LEADS  INBOUND.

Geramos mais de 2 mil oportunidades de negócios por mês através de nossos projetos.

A TwoWeb, por si só, é um case de sucesso.



Você tem uma oficina mecânica e quer 
se destacar da concorrência de forma 

inovadora?
Faça parte desse Time Campeão!



Valor de
investimento



O que vamos entregar para sua empresa!

Valor Mensal Site + Aplicativo

R$ 220,00

Desenvolvimento do Site
- Criação de um site com identidade visual da 

empresa

- Chat direto com seus clientes

Acesso a Plataforma de Gestão
- Ferramenta para gerenciamento dos agendamentos

- Treinamento de como utilizar a plataforma

- Classificação por Grupo e SubGrupo

- Segurança de dados – Backup em nuvem

- Não necessita infraestrutura local

- Não necessita de pessoa exclusiva para o projeto

- Suporte direto da equipe TwoWeb

Acompanhamento
- Ativação inicial do projeto

- Relatórios mensais

- Planejamento de melhorias

- Análise de qualidade dos acessos

- Reuniões mensais de sucesso do projeto

No ́s da TwoWeb ajudamos nossos clientes a construir 
essa histo ́ria e a vender mais, muito mais!

Atrave ́s de nossas estrate ́gias, cuidadosamente 
pensadas e elaboradas, queremos auxiliar você a 

maximizar os resultados nessa jornada. 

Vem com a gente!

* Contratação até: 30/10/2017

Obs: O valor do projeto é 23% do salário mínimo, 
sendo assim conforme o salário sofrer alteração a 
mensalidade segue a mesma proporção.



Alguns de 
nossos clientes



Hall da fama – Já somos mais de 40 empresas e estamos expandindo para os outros estados!



Demos o primeiro passo, Agora é sua vez:

Demos o primeiro passo, Agora é sua vez:
adelmir@twoweb.com.br

(49) 3316-1107 / (49) 9-8820-2556
www.twoweb.com.br

Você  quer  ter  resultados  na  Web?
Nós  queremos  ajudar  você!

mailto:adelmir@twoweb.com.br

