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• Templates
• Desenvolvimento de conteúdo
• Adaptação de conteúdo legado
• Manutenção
• Customização

LMS – Learning Management System

• Plataforma mais usada no mundo
• Open source
• Conteúdo customizável
• Referências de uso:

MIT, Calltech, UFRGS, Unifesp, PUC-SP
FGV,  USP, UFRJ, TST,  Johns Hopkins... 
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LMS – Learning Management System
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Desenvolvimento mobile

• Integração com sistema de back end
• Desenvolvimento completo do conceito à entrega.
• Alinhado às estratégias de negócio da empresa.
• Maximização do ROI
• Equipe com know-how internacional.
• Integração com app stores (Apple, Google Play, Windows Store).
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Desenvolvimento mobile

• Mobile marketing
• Alinhado à estratégia de marketing 

da empresa.
• Integração com midias sociais e 

com a comunicação digital da 
empresa.
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Desenvolvimento web

• Design e implementação de 
soluções web.

• Site intranet e extranet
• E-commerce
• Integração com legado
• Design responsivo
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Gestão de mídias sociais
&

Inbound marketing

• Planejamento e produção de conteúdo.
• Adequação de conteúdo para midia apropriada.
• Integração com conteúdo produzido para site, 

blog, newsletter, imprensa, etc.
• Gestão de fan base, administração de 

interações.
• Criação de flyers e peças de marketing digital.
• Facebook pixel conversion.
• E-commerce integrado
• Mensuração e monitoramento.
• Conversão de público (seguidores em clientes, 

geração de leads e gestão de oportunidades).
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Design & produção
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Design & produção
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Marketing Digital

• Inbound Marketing integrado com estratégia de mídias digitais.
• Auditoria e consultoria em SEO.
• Promoção de marca e produto no meio digital.
• Integração da geração de leads com o CRM e ERP do cliente.
• Do planejamento à execução e mensuração.
• Geração e conversão de leads.
• Gestão das bases de seguidores e público interativo.
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Marketing Digital

• Adequação de todo o conteúdo gerado para a mídia específica.
• Redação de artigos, posts, releases e matérias, com adequação de mídia.
• Equipe de redatores profissionais.



SPECTRUS

E-commerce e integração
B2B/B2C/Marketplace

• Integração de sistemas entre empresas.
• Portal de negociação e leilão reverso.
• Loja virtual direto ao consumidor – integração de meios de pagamento.
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Fábrica de software
Projetos sob demanda, outsourcing total ou parcial

• Uso de metodologias agéis (Agile, Scrum, XP).
• Multiplataforma (mobile, Linux, Windows, web).
• Ciclo completo de desenvolvimento ou partes do processo.
• Desenvolvedores podem ser alocados in Company ou remoto.
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Conte conosco

O seu sucesso
é o nosso negócio!

www.spectrus.com.br
(11) 2613-1601


