




A WR é uma agência full service e moderna, que possui entre
seus pilares a credibilidade, a criatividade, a disponibilidade e a
transparência.

Em janeiro de 2017, surgiu no Rio de Janeiro a WR Express, uma
agência de Comunicação e Marketing Digital, que busca captar
as particularidades de seus parceiros, e apresentar a eles
ações inovadoras, que geram resultados para seus negócios.

www.wrexpress.com.br



A WR Express é uma
companhia especializada

em impulsionar o seu
negócio.
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Equipe WR

www.wrexpress.com.br

Todos os profissionais são altamente qualificados
para atender as especificidades de cada cliente

espalhados pelo Brasil.

Desde o seu surgimento, a empresa dispõe de um
time especializado e distribuído em múltiplas áreas,

capaz de planejar e implementar soluções modernas
com total eficiência, de forma ágil aos seus parceiros.

 



Missão
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Desenvolver projetos de alta performance para pequenas, médias e
grandes empresas, valorizar a marca de nossos clientes, desenvolver
soluções inovadoras que  agreguem valores aos negócios.

Visão
Ser uma Agência reconhecida no mercado de comunicação e
marketing, proporcionar credibilidade e efetividade competitiva
aos projetos de nossos clientes.



Diferenciais
WR Express
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Os gestores da WR

possuem
aprimoramento

constante com foco no
negócio de cada cliente

Sistema capaz de
executar automações
diferentes, reunindo as

informações em um
mesmo ambiente de

maneira prática.

Reuniões mensais com
foco em metas e

aperfeiçoamento da
equipe de produção.

Atendimento
personalizado

Soluções
integradas

Compromisso com
resultados
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Principais
Soluções
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Monitoramento de Notícias
(Mídias tradicionais e Redes Sociais)

Design Gráfico | Marketing Digital

Desenvolvimento de Sites
e E-commerce

Gerenciamento de Redes Sociais
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Monitoramento de
Notícias
(Mídias tradicionais e Redes Sociais)
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MONITORAMOS E
ANALISAMOS NOTÍCIAS DE

TODO O PAÍS
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espalhado pelo país.

O grupo de Monitoramento da WR Express é altamente
qualificado e possui know-how em jornalismo, garantindo

habilidade no acompanhamento e nas análises das notícias capturadas.
 

Seu sistema de busca é inteligente, e permeia todo o
território nacional em múltiplos elos midiáticos, entre jornais,

sites, revistas, rádios, tvs e mídias sociais, respeitando critérios
estabelecidos por seus clientes.

 
A modernidade do monitoramento da WR garante a

localização exata de todas as notícias pretendidas pelos seus
clientes, estejam elas em qualquer veículo de comunicação,



Monitoramento WR | Mídias tradicionais

A WR Express monitra todas as mídias de forma integrada, e aponta os assuntos mais
emergentes em curto espaço de tempo. São mais de 7 mil mídias nacionais monitoradas
diariamente. 

Impresso

As imagens são
disponibilizadas em
alta resolução e
encaminhadas com
agilidade aos clientes
nas primeiras horas
do dia.

Online Rádio TV

Blogs e sites de
notícias de pequena,
média e grande
audiência.

O monitoramento de
Rádio é amplo e
abrange emissoras de
todo o país. Os
formatos dos
conteúdos são
variados.

Assim como o
monitoramento do
rádio, a pesquisa
pelas tv´s é amplo e
abrange emissoras de
todo o país.



Monitoramento WR | Mídias tradicionais

A plataforma WR é totalmente compatível com celulares, tablets e nootbooks

Disponibilizamos relatórios semanais e mensais com pesquisa quantitativa e qualitativa

Resumos diários com notícias de interesse, agrupados em PDF e enviadas por e-mail

Alertas disparados por whatsapp cadastrado toda vez que o cliente/empresa é citado

Suporte da equipe de profissionais da WR
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Whatsapp e outras redes sociais
Ferramenta de compartilhamento de notícias, boletins e relatórios por e-mail,



Monitoramento WR | Redes sociais

A WR monitora menções, marcas, post´s patrocinados e dark posts. Nossas equipes
acompanham o que e quem mais falam das marcas e/ou posts de interesse.
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Facebook

Páginas abertas

Grupos abertos

Twitter

Publicações

Instagram

Publicações

Linkedin

Posts de páginas
comerciais em
que o usuário é
administrador

Youtube

Conteúdos
descritos



Monitoramento WR | Redes Sociais

Identificação e monitoramento dos principais influenciadores e detratores

Identificação de tendências crescentes e os fatores que geram sentimento positivo

Relatórios estratégicos com apoio de dados essenciais 

Análise de campanha

Classificação de sentimentos (positivo, neutro, misto e negativo)

www.wrexpress.com.br



www.wrexpress.com.br

Desenvolvimento de
Sites e E-commerce
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TENHA  UM SITE PROFISSIONAL E
MODERNO SOB MEDIDA PARA O

SEU NEGÓCIO



Criação de sites e e-commerce

Nossos profissionais implementam técnicas de SEO na programação para que o
site tenha visibilidade no Google

O layout de cada site criado por nossos profissionais é responsivo e adequado em todos
os dispositivos

Qualidade e preços acessíveis para pequenas e médias empresas. Planos com e-mails
personalizados, registro de domínio e integração com redes sociais e Google Analytics

Disponibilizamos ferramentas de Chat/WhatsApp para contato imediato em seu Website,
além de integrá-lo com redes sociais, como Facebook e Instagram
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Com o brifieng elaborado junto ao cliente, nossa equipe executa todo o projeto,
atendendo a cada especificidade do negócio e garantindo um excelente resultado
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Design Gráfico e
Marketing Digital
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CONTEÚDO VISUALMENTE
IMPRESSIONANTE E FUNCIONAL
PARA PROMOVER SUA MARCA



Material Gráfico, Marketing Digital e Consultoria
Somos uma agência full service especializada em Comunicação e Marketing Digital, além
de muito design!

DESIGN GRÁFICO

CARTÃO DE VISITA

CARTÃO DE VISITA DIGITAL

MARKETING DIGITAL GOOGLE MEU NEGÓCIO

FACEBOOK

LOGOTIPOS | REDESIGN

BANNERS | EMBALAGENS

PAPEL TIMBRADO | FOLDERS

E-MAIL MARKETING | NEWSLETTER

INSTAGRAM

LINKEDIN

CAMPANHAS

GEOLOCALIZAÇÃO E ROTAS

INTERAÇÃO DIRETA COM CLIENTES

AVALIAÇÕES DE CLIENTES

INFORMAÇÕES DA EMPRESA

HORÁRIOS E TELEFONES

FOTOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS
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Gerenciamento de
Redes Sociais
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 SEU NEGÓCIO

AS REDES SOCIAIS PRECISAM ESTAR
NO PLANO DE MARKETING DE



Gerenciamento de Redes Sociais

Nossos profissionais produzem posts qualificados e otimizados para cada rede

social, de acordo com a necessidade de cada público

Auxiliamos nossos clientes a compreender qual a relevância de sua marca diante dos
usuários das redes sociais

Planejamos o gerenciamento desses canais com o objetivo de acompanhar com
qualidade as ações programadas

Oferecemos aos nossos parceiros relatórios de desempenho que expressam os
resultados obtidos, através de métricas relevantes

Interação profissional com seguidores e acompanhamento em gestão de crise
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WR EXPRESS É ÚNICO!
CADA PROJETO PARA A 



Contatos:
Whatsapp: 21 96921-6812  |  Telefone: 21 3546-1347

www.wrexpress.com.br
E-mail: contato@wrexpress.com.br

Rio de Janeiro - RJ

Fale com a gente
Queremos ajudar você a conquistar seus objetivos

grupowrexpress grupowrexpress grupowrexpress

https://www.facebook.com/grupowrexpress
https://www.instagram.com/grupowrexpress/
https://twitter.com/grupowrexpress
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521969216812
http://www.wrexpress.com.br/
https://www.facebook.com/grupowrexpress
https://www.instagram.com/grupowrexpress/
https://twitter.com/grupowrexpress



