Template – página inicial
Título da página / Subtítulo (deve ser claro, envolvente e incluir a palavra-chave para a qual você deseja
estar posicionado no Google)
<primeiro parágrafo> - Qual é a primeira coisa que você quer que a pessoa entenda ao entrar no seu site e ler
esta introdução? Isto deve estar claramente especificado e ser de fácil entendimento para o seu usuário já nas
primeiras frases. A continuação do parágrafo inclui um sumário de benefícios. Este primeiro parágrafo deve ser
finalizado pela chamada para a ação:
<um botão em destaque> que convida o seu usuário a entrar em contato, comprar um produto ou realizar
qualquer outra ação que esteja alinhada ao seu objetivo principal com o site.
<benefício em destaque> Aqui vai um título em destaque
Inclui um sumário do principal benefício/diferencial que você queira destacar e se possível inclui a sua palavrachave que pode ser trabalhada com sinônimos.
[bloco de conteúdo] Dá sustentação ao ponto principal descrito acima, através de dados ou outro argumento.
utilize listas para
destacar características, funcionalidades
e pontos adicionais
<mais um destaque para a chamada para a ação> contendo um direcionamento claro sobre o próximo passo
que o usuário precisa tomar.

Exemplo – página de salão de beleza
Bauty & Cia – Beleza e bem estar com os melhores profissionais em Porto Alegre - RS
Nós, do salão de beleza Bauty & Cia, trabalhamos, há mais de 10 anos, para servir você, cliente! Temos grande
experiência em cortes de cabelo, sendo que nossos hairstylists fazem, periodicamente, cursos para
aperfeiçoamento e atualização. Queremos que você saia daqui sentindo-se uma estrela, por isso, além de corte,
oferecemos tratamentos capilares, coloração, depilação e outros serviços.
Estamos à disposição. Entre em contato e agende seu horário!
Você parecendo mais jovem e moderna!
Você sabia que cortes de cabelo têm o poder de valorizar os traços do seu rosto. Porém, cada formato de rosto
combina com determinados estilos de corte. Caso você esteja querendo mudar, mas não sabe por onde começar,
não se preocupe. Nós oferecemos um serviço de consultoria, onde nossos estilistas de cabelo irão orientá-la a
escolher o melhor estilo de corte, coloração e tratamentos para deixá-la ainda mais linda!
Confira fotos de quem fez essa transformação:

Clique aqui e marque sua consultoria capilar agora!

