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Seu sucesso é nossa responsabilidade!

APRESENTAÇÃO COMERCIAL
Atendendo a sua solicitação, encaminho apresentação
para prestação de serviços de TI
Apresentamos serviços que se ajustam à sua necessidade e da
sua empresa, o nosso diferencial e experiência pode gerar resultados
de alta performance e crescimento, agregando valor competitivos ao
negócio de forma sustentável e com estratégias de sucesso.

Porque escolher a MBA Tecnologia?
A MBA Tecnologia® conquistou ao longo do tempo seu espaço no
mercado no segmento de Tecnologia, crescendo junto com seus
Clientes e percebendo a necessidade do mercado.
Atuando em várias frentes, a MBA Tecnologia® oferece aos seus
clientes a versatilidade de se integrar a tecnologia da informação,
utilizando-se de produtos e serviços altamente qualiﬁcados,
tais como: Tecnologia ITIL, PMI, Microsoft, Linux, Cisco
entre outras.
A MBA Tecnologia® também disponibiliza de serviços do tipo
Outsourcing, com um vasto grupo de proﬁssionais experientes e
certiﬁcados, abrangendo vários setores do mercado logístico
e empresarial.
MBA Tecnologia® investe em tecnologia de ponta continuamente
para manter a segurança dos dados e a sua tranquilidade. Usando
as mais novas ferramentas, tecnologias e métodos disponíveis,
garantindo disponibilidade e performance adequada para que sua
empresa seja ágil nos processos de produção ou serviços.
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Soluções completas para o desenvolvimento de sites
institucionais, comerciais, pessoais, dinâmicos,
promocionais e administráveis, integração com redes
sociais e sites para dispositivos móveis como tablets e
smartphones.

Uma marca, empresa ou produto, pode ter mais de
uma comunidade. E com isso, mais de uma linha de
posicionamento estratégico. Nós gerenciamos todas as
suas comunidades de modo a obter o melhor benefício
de cada uma delas. Otimização de redes sociais
(Facebook,Instagram entre outras),Postagens para redes
sociais, Estratégias digitais, Gestão de Tráfego Pago .

Consultoria

Domínio

Designer Graﬁco

Web Site

NOSSOS SERVIÇOS

Mídias Sociais

Seu sucesso é nossa responsabilidade!

Criamos a arte para seu projeto publicitário,
Logotipos, Cartões de Visita, Panﬂetos,
Wallpapers Folders, Papéis Timbrados
Montagens para capas e perﬁs de Redes Sociais, Flyers
Banners, Banners Digitais, Artes Finais em Geral...

E-mail empresarial para seu domínio, tenha mais
credibilidade para você e seu negócio. Insira seu logotipo e
personalize seu e-mail com a sua marca. Conquiste a
conﬁança dos clientes com endereços de e-mail
proﬁssionais.

A MBA Tecnologia presta consultoria empresarial
especializada em assessorar seus clientes a obter
resultados de alta performance de crescimento,
agregando valor e diferenciais competitivos ao negócio
de forma sustentável e com estratégias de sucesso.

Estamos à sua disposição
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