
Todos os seus links,
em apenas 1 link.

https://cliqueaqui.bio/


O que é o
CliqueAqui.bio?
1 página, vários links.

O CliqueAqui.bio é um construtor de links online que
permite que você crie páginas em html com conteúdos
personalizados. 

Links diretos, botão de WhatsApp, imagens, vídeos e diversos
outros conteúdos podem ser adicionados à página. 

Tudo de forma rápida e prática, sem que haja a necessidade
de conhecimento em programação, html e etc.

Através do CliqueAqui.bio, você pode apresentar diversos
produtos e serviços através de apenas 1 página
personalizada.



O que o 
CliqueAqui.bio 
resolve?
1 link na biografia nunca mais!

Todas as redes sociais permitem que seus usuários
divulguem apenas 1 link na descrição de seu perfil (ou
biografia).

O CliqueAqui resolve esse problema, deixando que você
mostre esse link, com vários links dentro dele, facilitando
assim a divulgação de canais de atendimento, produtos,
serviços e etc.

Dessa forma, nós nos tornamos um intermediador entre os
visitantes do seu perfil nas redes sociais e você, sua marca ou
empresa.

https://cliqueaqui.bio/


Veja o exemplo ao lado.
O CliqueAqui.bio gera um link personalizado, por
exemplo:

"https://cliqueaqui.bio/motelvitara".

A empresa criou seu link no CliqueAqui.bio e colocou-o
em sua biografia no Instagram.

Agora seus clientes tem acesso fácil aos principais links
da empresa.

Nossa ferramenta ajuda o motel a direcionar seus
clientes para os seus principais canais de atendimento,
produtos e serviços.



NOSSA
PLATAFORMA

Através do Dashboard ou painel de
controle, você monta e configura suas
páginas.

É possível acrescentar imagem de
fundo, logotipo, títulos, textos, vídeos e
muito mais.

Como você verá no próximo slide.

"É basicamente um construtor de 
mini sites com links inteligentes."



TIPOS DE BLOCOS E BOTÕES



O RESULTADO
é uma página atraente, que segue o
layout da marca e que apresenta uma
solução prática para conversão e
engajamento de novos clientes.

A fidelização também é uma
consequência de nossos links, já que as
pessoas já sabem onde encontrar os
principais links da sua marca, empresa ou
seus links pessoais.



"É fácil afirmar que uma pessoa realmente clique em um link "cliqueaqui.bio"
na biografia de um perfil social."

Nós escolhemos o domínio "CliqueAqui.bio"!

Ele foi selecionado no processo de criação da plataforma, como a melhor
opção por nossos especialistas.

"Clique Aqui" é uma palavra que converte muitos cliques, diferente de
outros construtores de link para bio.

A palavra "bio" (que consta como extensão de nosso domínio), tem tudo a
ver com a biografia das redes sociais.

Então nossa estratégia de conversão, já começou pelo nosso domínio.

DIFERENCIAL 
Um link com a palavra "clique aqui".



Relatórios completos
ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS

Além de todos os recursos e ferramentas para a
criação dos links e páginas, nossa plataforma
ainda apresenta relatórios completos:

- Pageviews;
- Cliques;
- Visitantes;
- Países;
- Referências;
- Dispositivos;
- Sistemas operacionais;
- Navegadores;
- Idiomas;
- E mais.



Nossa intenção é trazer aos brasileiros
(portugueses e pessoas que falam português
ao redor do mundo), uma plataforma de links
100% em seu idioma.

Dessa forma, damos a oportunidade para
pessoas que não falam inglês a terem seus
próprios links personalizados.

Outras plataformas são 100% em Inglês.

 

UMA PLATAFORMA
100% BRASILEIRA



E olha só em quantos países nossos links já
estão sendo clicados!

Brasileiros, portugueses e pessoas que falam
português, estão usando nossos links para
divulgar seus produtos e serviços para outras
pessoas que vivem nesses países.

E mais 99 países... todos "clicando aqui"

 

MUNDO INTEIRO



O CliqueAqui.bio é uma ferramenta extremamente democrática!
Pessoas (famosos, digital influencers, MEI, prestadores de serviços), pequenas empresas ou
grandes negócios podem usar nossa plataforma.

 

NOSSOS CLIENTES

https://cliqueaqui.bio/


Já temos mais
de 550mil

Esse é um número muito expressivo,
lembrando que o CliqueAqui.bio foi
lançado há menos de 1 ano.

Nosso projeto foi lançado em Julho de 2021.

 acessos por mês.



Veja ao vivo
Clique nos links abaixo e veja alguns
cases de sucesso:

https://cliqueaqui.bio/UseJab

https://cliqueaqui.bio/execut

https://cliqueaqui.bio/motelvitara

https://cliqueaqui.bio/UseJab
https://cliqueaqui.bio/execut
https://cliqueaqui.bio/motelvitara


Outras ferramentas

QR Code
Sistema gerador de QR Code totalmente
personalizável com modelos fáceis de usar.

Encurtador de URL´s
Transforme URL´s e links gigantescos em
links curtos e fáceis de memorizar.

Nós pensamos em tudo!



Assista nossos tutoriais
Vídeos detalhados, que mostram como usar nossas ferramentas.

https://youtu.be/x9ogimpTtD0


Assista nossos tutoriais
Vídeos detalhados, que mostram como usar nossas ferramentas.

https://youtu.be/XqPjWU2RJl4


Assista nossos tutoriais
Vídeos detalhados, que mostram como usar nossas ferramentas.

https://youtu.be/BSQL9cLy2ZQ


Programa de
afiliados

A maneira mais fácil de ganhar uma 
comissão mensal por todas as pessoas, marcas ou empresas
pagantes que você trouxer ao CliqueAqui.bio!

https://cliqueaqui.bio/


Programa de afiliados
Como funciona?



Fale com a gente
Queremos ajudar você a conquistar seus clientes.

SITE
https://cliqueaqui.bio

E-MAIL
contato@cliqueaqui.bio

SIGA NOSSO INSTA
@cliqueaqui.bio

http://cliqueaqui.bio/
https://www.instagram.com/cliqueaqui.bio/
https://cliqueaqui.bio/
https://cliqueaqui.bio/
mailto:contato@cliqueaqui.bio
http://cliqueaqui.bio/
https://www.instagram.com/cliqueaqui.bio/
https://www.instagram.com/cliqueaqui.bio/

