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Comunicação Estratégica de Vendas



#foco

Atuamos na necessidade mais latente 

do mercado atual. Ferramentas de 

comunicação que se concretizem em 

vendas, awereness e crescente 

aumento da área de contato da sua 

marca com seu público alvo.



Acreditamos que para um estúdio de comunicação oferecer o melhor aos 

seus clientes é necessário ter como valores básicos a criatividade, 

objetividade e  o compromisso.
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#sobre



Digital

Design

Planejamento 
Estratégico

Branding

#atuação



Administração do relacionamento online com os públicos,
visando engajamento nas mais variadas mídias sociais.

Planejamento de Comunicação // Definição e Execução da 
estratégias // Definição dos Canais de Comunicação // 
Gerenciamento e Criação de Conteúdo // Monitoramento de 
Interações e Respostas // Gerenciamento de Verba e Anúncios 
// Relatórios Mensais

#digital



Gerenciamento das diversas áreas que definem a identidade da 
marca para construção e posicionamento sustentável na mente do 
consumidor

Fortalecimento de Imagem // Valorização // Análise de Atributos

#branding



Criação dos elementos visuais que representarão empresas,
marcas, produtos ou serviços.

Materiais de PDV // Diagramação de Revistas e Livros //
Anúncios // Tag // Mídia Exterior // Catálogos // Comunicação
Digital (Site, Email MKT, Newsletter) // Identidade Visual
(Logomarca, Papelaria) // Materiais para Eventos

#design



O planejamento estratégico desenha o futuro da empresa, em relação 
ao longo prazo. De uma forma genérica, consiste em saber o que deve 
ser executado e de que maneira deve ser executado para atingir os 
objetivos a curto, médio e longo prazo. 

Na generalidade o planejamento pode ser dividido em três níveis:
Planejamento estratégico;
Planejamento táctico;
Planejamento operacional.

#planejamento



Foco em Vendas
O Planejamento Estratégico precisa necessariamente ter um foco 
principal.
Entendemos que a concretização dos negócios (a venda direta) é um dos 
principais pilares dentro de uma corporação. Por isso desenhamos o 
plano de gestão, alinhando todas metas às bases e assim estratificando  
as ações diárias de cada departamento, para um único foco.

#planejamento



SITES INSTITUCIONAIS
(Design e Programação)



Projeto Gráfico  e Programação



Projeto Gráfico  e Programação



Projeto Gráfico  e Programação



Projeto Gráfico  e Programação



Projeto Gráfico  e Programação



REDES SOCIAIS
(Design e Produção de Conteúdo)



Projeto Gráfico  e Programação



Projeto Gráfico  e Programação



Projeto Gráfico  e Programação



MATERIAL PROMOCIONAL
(VIVO TV)



Projeto Gráfico
Folder Incentivo Vivo TV



E-mails Marketing
Vivo TV



E-mails Marketing
Vivo TV



FEIRAS & EVENTOS
(BRE 2013 – Brasil Road Expo)









FEIRAS & EVENTOS
(BRE 2014 – Brasil Road Expo)







PROGRAMAÇÃO VISUAL 
(Differenza Revestimentos)



Folder Institucional



Banner Promocional

Voucher de Desconto



DESIGN + DIVULGAÇÃO
(Anasto System)



Logomarca + Folder



Banners 



PROGRAMAÇÃO VISUAL 
(Feira de Ciências – Defesa Nacional)



Projeto Gráfico  e 
Programação



Papelaria + Folder



DESIGN GRÁFICO



Projeto Gráfico
Folder Institucional 
Escola Politécnica da USP (5 cursos)



Projeto Gráfico
Papelaria
LL&A Consultores



Projeto Gráfico
Papelaria
In9vv Consultores Associados



Planejamento 
com foco em vendas



Plano Estratégico
B to B



Plano Estratégico
Varejo



Claudio Lorenzini
> 17 anos de experiência na área de 
comunicação e planejamento 
promocional;
(11) 99630-1109
claudio@adessocomunica.com.br

Rua Dr. Gabriel Piza, 577 São Paulo/SP
www.adessocomunica.com.br 
www.facebook.com.br/adessocomunica

Paula Lorenzini
> 15 anos de experiência na área 
planejamento promocional e 
trade-marketing;
(11) 98533-5196
paula@adessocomunica.com.br
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