


De nada adianta ter os melhores 
produtos, feitos com insumos 
top de linha ou um serviço de 
primeira qualidade executado por 
profissionais altamente gabaritados. 
As pessoas precisam saber que 
sua marca existe. Simples assim!

Há alguns anos, um anúncio de página 
inteira custava o preço de um carro. 
Hoje, é possível atingir um target 
mais específico e obter resultados 
até melhores com verbas ínfimas. Em 
outras palavras, baixo investimento 
e altas taxas de conversão. 

A parte ruim disso é que muitos 
empresários já estão aproveitando 
e, se você não acredita, bem... 
vai acabar ficando para trás.

Vamos 
falar 

sobre 
o seu 

negócio.



Vender produtos ou serviços é 
muito fácil quando sabemos o quê 
e para quem estamos vendendo.

Por isso, nosso primeiro passo é 
conhecer o mercado de atuação 
de nossos clientes. Fazemos um 
estudo e levantamos todas as 
informações que precisamos 
sobre concorrentes, target, área 
de atuação, legislação etc. 

Além disso, procuramos entender 
perfeitamente nossos clientes e os 
produtos ou serviços que oferecem. 

Essa nossa característica 
nos permite criar estratégias 
de marketing efetivas, com 
comunicação precisa, assim, os 
resultados aparecem mais rápido.

Agora, 
vamos 

falar 
sobre o 

nosso.



NOVA MARCA

BRIEFING

NOTAS

Temos tudo que você vai precisar para 
começar um novo projeto:

• Naming
• Logotipo

• Papelaria institucional
• Vestuário

• Brindes
• Campanhas de banding

E você não precisa se preocupar com 
nada. Nós cuidamos do registro da marca 

e entregamos a papelaria impressa 
no endereço que você preferir.

Brand design



Compartilhe seu conhecimento com o mundo e consiga 
mais clientes. Criar uma imagem de autoridade é um 

longo caminho, mas seu efeito é permanente.  

• Livros e apostilas
• Revistas, jornais e periódicos em geral 

• Informativos internos
• Newsletters

• eBooks e ePubs
• PDFs interativos

Você manda o conteúdo e nós editamos,  
revisamos, ilustramos e publicamos. 

Seja digital ou impresso.

Editorial
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A apresentação do seu produto é a primeira 
linha de convencimento para qualquer 

stakeholder de sua empresa.

• Embalagens especiais
• Rótulos e envoltórios

• Ilustração de mockups
• Mockups em 3D

• Fotografia still

As imagens de seu produto vão encher os olhos 
do observador e dar aquele “empurrãozinho” 

na hora de fechar um negócio.

Embalagens  
e mockups



Fisgue seu shopper no momento exato da compra 
destacando seu produto dos concorrentes.

• Clip strip 
• Faixa de gôndola 

• Wobbler
• Stopper 

• Take one 
• Móbile 

• Capa para antena
• Display expositor e ponta de gôndola

Aproveite ao máximo suas oportunidades de 
venda. O PDV é onde a magia acontece.

Ponto de venda



Campanhas online são mensuráveis, flexíveis e econômicas. 
Atinja seu target onde quer que ele esteja!

 
• Newsletter

• Email marketing
• Social Ads

• Google Ads
• Inbound marketing

• Remarketing

Nós cuidamos de tudo. Você só precisa 
avaliar os relatórios com a gente e ver 

como sua campanha evolui.

Marketing digital
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As redes sociais são o grande veículo de massa de nossos 
tempos. Mostre sua marca para quem quer comprá-la.

• Todas as redes sociais
• Pauta editorial e produção de conteúdo

• Pauta promocional e gestão da conta de anúncios
• Impulsionamentos programados

• Monitoramento do target
• Relacionamento

Você ganha tempo para seu networking digital e nós 
cuidamos dos seus clientes e seguidores online, 

assegurando o engajamento que sua marca precisa.

Gestão de redes sociais

SEGUIR



Quer conhecer uma empresa? Busque no Google! Todo 
mundo faz isso hoje em dia e, se você não estiver 

online, o que vão pensar sobre sua marca?

• eCommerce
• Multipage

• Single page
• Landing page

• Blog
• SEO

• Aplicações móveis para Android e iOS

Não se preocupe com domínio, provedores, nem nada 
disso. Nós resolvemos tudo. Você só precisa aprovar.

Web design e apps



Existem muitas formas de divulgar seus produtos 
ou serviços. Eis aqui as mais tradicionais: 

• Folheto e flyer
• Lâmina de vendas

• Folder e catálogo 
• Cartaz e banner

• Brindes
• Peças para PDV

Se você acha que isso tudo é coisa do passado é 
por que desconhece seu poder. Dependendo da 

estratégia, podem ser muito mais eficazes.

Material  
promocional



Muitas vezes, para vender mais, é necessário “criar um clima” 
deixando o consumidor mais à vontade e sentindo-se bem. 

Consiga isso e certamente terá um cliente para toda a vida. 

• Stand, loja e quiosque
• Fachada e vitrine

• Sinalização e frota
• Visual merchandising

• Comunicação visual

O ambiente ideal mexe com a percepção das 
pessoas. Use isso a seu favor e nunca se 

esqueça de manter um ótimo atendimento.

Ambientação



Empresas  centradas  no design
 

Apple
Coca-Cola

Ford
IBM

Nike
Procter & Gamble

Starbucks
Stanley Black & Decker

Walt Disney
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C o m u n i c a ç ã o  d e  o u t r o  m u n d o .

  11.98717.4306
  contato@ovnicriativo.com
  www.ovnicriativo.com

mailto:contato@ovnicriativo.com
http://www.ovnicriativo.com
https://wa.me/5511987174306
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