
 
 
 
Case Goomark & Loja Lexmark | Links Patrocinados Google 
  
Cliente:  Loja Lexmark | Habiltech representante oficial 
Período:  2010 
Projeto:  http://www.lojalexmark.com.br/ 
 
Resultados 
 

• Atingimos mais de um milhão de clientes em potencial com os anúncios no Google. 
• Reduzimos em 30% o custo por clique em relação à conta anterior 
• As campanhas tiveram um ganho de exibição de 700% em relação à conta anterior. 

1 – Cliente: Loja Lexmark – Habiltech: 
A Lexmark é uma das principais empresas de solução de imprensa no mundo, presente em 
19 países conta com mais de 350 funcionários na América Latina, com o compromisso de 
manter clientes para a vida toda a Loja Lexmark atua no Brasil sobre representação oficial 
da Habiltec. 
 

 
 
 
2 – Objetivos – O objetivo do case Loja Lexmark & Goomark foi incluir os produtos e 
suprimentos da marca nas buscas do Google Brasil.  

 
• Introduzir as soluções de impressão da Loja Lexmark na busca do Google Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lojalexmark.com.br/


 
 
 
Ativação das Campanhas: 
 
Com as ferramentas do Google, Trends, Insights e Google KeyWord Tool mapeamos a 
demanda do mercado de soluções de imprensa Brasileiro e definimos algumas ações para a 
Loja Lexamark. 
 

• Criamos uma campanha de consumíveis focando os equipamentos de impressão 
mais vendidos da Lexmark. 

 
• Focamos uma estratégia para a venda dos equipamentos com uma campanha 

focando os equipamentos com maior tíquete médio da rede. 
 

• Veiculamos campanhas de banners na rede de display do Google focando canais de 
notícias, negócios e economia comunicando as principais soluções de impressão da 
Lexmark. 

 

 
 
Sobre a Goomark - Fundada em 2008 e composta por uma equipe jovem, criativa e 
inovadora, a Goomark tornou-se referência no mercado de marketing digital brasileiro para 
pequena e média empresa oferecendo aos clientes toda estrutura necessária para o 
crescimento das marcas nas Redes Sociais, Otimização de Sites e Anúncios no Google, 
proporcionando a consolidação, liderança e fortalecimentos dos negócios. Hoje a empresa 
possui mais de 150 clientes, recebeu o selo Parceiro Certificado Google Adwords e 
gerenciou mais de 2 milhões de reais em propaganda no Google no último ano. 

Sobre a Loja Lexmark - A Lexmark é uma das principais empresas de solução de 
imprensa no mundo, presente em 19 países conta com mais de 350 funcionários na 
América Latina, com o compromisso de manter clientes para a vida toda a Loja Lexmark 
atua no Brasil sobre representação oficial da Habiltec. 
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