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Site completa 5 anos cuidando da saúde dos lares brasileiros
O Pragas On-line orienta a dona-de-casa a prevenir e
controlar pragas urbanas e oferece serviços gratuitos
de orçamentos com empresas profissionais.
O Pragas On-line, único site em português que trata de pragas urbanas,
comemora seu quinto ano de atividade com uma nova filosofia de trabalho:
“Cuidando da Saúde do Seu Lar”. Uma das principais missões do site é
esclarecer o público sobre a importância do controle das pragas na saúde pública
e as medidas mais sensatas para prevenir seu ataque. No caso de infestação, há
orientações sobre como escolher uma empresa profissional para resolver o
problema.
O site atende o consumidor final mais diretamente e ajuda nas suas necessidades
mais urgentes, oferecendo sugestões imediatas para resolução dos problemas
com infestação de pragas em sua residência ou estabelecimento comercial.
Ao acessar o www.pragas.com.br o consumidor recebe dicas e informações de
produtos devidamente registrados para controle, seguindo uma política de uso
correto e seguro das tecnologias existentes no mercado de venda livre. Também
é possível pedir um orçamento gratuito via internet, disponível 24 horas por dia.
Caso seja constatado que o problema do consumidor é mais grave, ele será
orientado a procurar uma empresa especializada. No site, o internauta pode
pesquisar um cadastro de mais de 200 empresas controladoras de pragas em todo
o Brasil.
A idéia surgiu após uma pesquisa sobre o perfil dos internautas que consultaram
o site. Foi constatada uma vocação natural do Pragas On-line para esclarecer
dúvidas, explica o
diretor de Desenvolvimento de Negócios da SPCA Brasil,
responsável pela criação do site, Romildo de Souza.
Segundo ele, a maior parte dos acessos ao site (54%) está associada às seções
de pragas urbanas, pragas de jardim, produtos e notícias. O restante (46%) se
distribui em 14 canais diferentes. O que demonstra que o consumidor acessa o
site, preferencialmente, para identificar e buscar a melhor solução ou produto
para solucionar seus problemas com as pragas.
O internauta também conta com um serviço de informação. Ao acessar o site,
qualquer pessoa pode encaminhar dúvidas, que são repassadas às empresas
cadastradas ou para fóruns de discussão. Desta forma, o consumidor terá todas
as dúvidas esclarecidas de forma técnica e objetiva.
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