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Quem somos

A nossa missão:  fornecer aos profissionais as melhores soluções para 
dinamizar a sua atividade, conectá-los aos clientes online e trazer-lhes 
novas oportunidades de negócio.

Já estamos presentes em 4 verticais 
com plataformas especializadas por 
negócio:

● Advogados
● Contabilistas
● Profissionais de construção
● Agências digitais e de 

comunicação

Uma empresa francesa em pleno 
crescimento:

"Após ter angariado € 1,5 milhões no 
final de 2019, a WeLink está a potenciar 
o seu desenvolvimento com uma nova 
angariação de € 4,2 milhões de Série A 
liderada pela OneRagtime."



Os nossos números

190
colaboradores

+4500
membros 

profissionais
27

plataformas

8
países



Porque confiar em nós

Novas oportunidades de 
negócio

Um custo único anual, sem 
taxas ou comissões acrescidas

Um serviço de qualidade e 
uma experiência comprovada

Uma maior visibilidade online



Chegue ao topo das páginas 
de resultados do motor de 
busca com um SEO 
otimizado

Obtenha uma página 
personalizada para 
apresentar a sua atividade na 
nossa plataforma dedicada à 
sua área profissional

Esteja visível nos principais 
motores de busca e diretórios 
online

As suas informações são exibidas automaticamente 
em mais de 10 motores de busca e diretórios online, 
incluindo o Google My Business.
+ 80% de visualizações em média
aumento médio observado para novos membros da WeLink em 2020 em relação às 
visualizações de 2019

+130.000 visitas por mês nas nossas plataformas
(tráfego observado nas plataformas WeLink entre 1 de setembro e 30 de novembro 
de 2020)

Autonomia total na gestão do seu perfil

Um site otimizado para os motores de busca,
conteúdos de qualidade publicados regularmente 
para se posicionar nas palavras-chave importantes do 
seu setor de atividade

Uma maior visibilidade online



Não perca nenhuma 
oportunidade de negócio e 
ofereça aos seus potenciais 
clientes uma forma de 
entrar em contato consigo 
24 horas por dia

Capture mais contatos para 
expandir o seu negócio com 
a experiência de marketing 
da WeLink

15 contatos / ano / membro em média
Cada contato escolheu-o a si
Significativos investimentos de marketing para 
promover as nossas plataformas (campanhas nos 
motores de busca e redes sociais, campanhas por 
e-mail e em feiras comerciais).

Através das nossas plataformas, os potenciais clientes 
podem contatá-lo por telefone ou e-mail, ou agendar 
uma reunião diretamente * online
*disponível apenas na  plataformas dedicada aos contabilistas  até o 
momento

Novas oportunidade de negócio



Controle os seus custos 
promocionais

Mantemo-lo informado 
sobre os resultados

Os nossos especialistas 
cuidam de tudo enquanto 
se concentra no seu negócio

Os nossos 150 especialistas internos estão disponíveis 
para apoiá-lo diariamente, para a implementação do 
seu perfil personalizado e durante toda a duração da 
sua adesão.

O seu gestor de conta entra em contato consigo de 3 
em 3 meses para partilhar relatórios de atividades e 
aconselhá-lo nas possíveis otimizações.

Uma assinatura anual fixa e sem comissão sobre os 
negócios adicionais que obtém.
Tudo incluído: a sua página pessoal, os esforços de 
marketing e o serviço WeLink.

Um serviço de qualidade e uma experiência comprovada
Um custo anual com tudo incluído



Uma interface simples e intuitiva 
para encontrar o contabilista ideal 
por especialidade e por zona 
geográfica.

Uma página personalizada por 
contabilista / empresa com:

- os seus contatos e links das 
suas redes sociais

- a apresentação detalhada das 
suas competências e 
experiência

- tags para destacar as suas 
especializações

- palavras chaves para otimizar o 
seu referenciamento

+ de 10 000 visitas por 
mês

(fev. 2021)



Uma interface simples e intuitiva 
para encontrar o advogado ideal por 
especialidade e por zona geográfica.

Uma página personalizada por 
advogado / escritório com :

- os seus contatos e links das 
suas redes sociais

- a apresentação detalhada das 
suas competências e ramos de 
direito 

- tags para destacar as áreas 
jurídicas nas quais exerce 
actividade

- palavras chaves para otimizar o 
seu referenciamento

+ de 4000 visitas por 
mês

(fev.2021)



Uma interface simples e intuitiva 
para encontrar a agência digital e/ou 
de comunicação ideal por 
especialidade e por zona geográfica.

Uma página personalizada por 
agência com:

- os seus contatos e links das 
suas redes sociais

- a apresentação detalhada das 
competências e experiência da 
agência

- tags para destacar as suas 
áreas de especialidade 

- exemplos de trabalhos 
efectuados e referências de 
clientes.



Uma interface simples e intuitiva 
para encontrar o profissional de 
construção ideal por especialidade e 
por zona geográfica.

Uma página personalizada por 
profissional de construção com:

- os seus contatos e links das 
suas redes sociais

- a apresentação detalhada das 
suas competências e 
experiência

- tags para destacar as suas 
áreas de especialidade

- palavras chaves para otimizar o 
seu referenciamento

- exemplos de trabalhos 
efectuados e referências de 
clientes.

+ de 9 000 visitas por 
mês

(fev. 2021)


