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IDENTIDADE VISUAL • WEB SITE • E-COMMERCE
G E STÃO D E M Í D I A S S O C I A I S • M A R K E T I N G D I G I TA L
FOTOGRAFIA E VÍDEO INSTITUCIONAL
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O T H E R P U B L I C I D A D E E P R O PA G A N D A
Fundada em fevereiro de 2007, a agência criada por Osvaldo Junior,
formado em Publicidade e Propaganda voltado para gestão empresarial
atende todos os seguimentos publicitários, com foco em campanhas
digitais.

ALPHA DESIGN E COMUNICAÇÃO
Idealizada em 2013, a agência foi fundada por Anderson Aleixo. Autodidata,
desenvolveu habilidades primeiramente no campo de foto e vídeo, depois
expandindo para programação HTML, design e por ﬁm, mídias sociais.

ALPHA + OTHER =

AO7 PUBLICIDADE
Analisar, Idealizar, Orientar, Solucionar. Acreditamos que o cliente sabe o que
busca, porém, algumas vezes não conhece os meios para chegar até.
Assim, entra em cena a AO7 Publicidade.
Analisaremos o seu caso e suas necessidades. Idealizaremos um plano e um
objetivo para o projeto. Orientaremos o cliente como usuf ruir dessas
ferramentas e como isso o ajudará a converter. E enﬁm, solucionaremos o
projeto, com insights criativos, usabilidade de design, estratégias de
marketing, produções multimídias, e muito mais o que sua empresa precisar.

WORK
FLOW

Prezamos pela excelência em toda a cadeia de desenvolvimento de
nossos projetos. Tudo começa sempre através dos softwares utilizados na
Adobe Creative Cloud, marca conhecida e utilizada pelos maiores e
melhores designers, estúdios, e agencias mundo a fora. Em trabalhos
que exigem a captação original de imagem, utilizamos equipamentos
de primeira linha, como: Canon, Sony e GoPro. Além dos equipamentos
de ponta, temos uma equipe capacitada para extrair o melhor deles e
com toda capacidade criativa.

CASE
MAKIAJ

A MAKIAJ é hoje a fabricante da Henna mais vendida do Brasil. Uma indústria do setor de
cosméticos que vendeu no ano de 2020 mais de 9 milhões de unidades de seu carro chefe,
a Henna em pó. Uma parceria iniciada em 2018. De lá até aqui, fomos responsáveis pela
identidade visual da marca e de todos os produtos, gestão das redes sociais e
recentemente o site E-commerce da marca. Algo exclusivo e soﬁsticado.

VEJA O WEBSITE

CASE
SIENSIE

Buffet

Vamos abrir um pouco o leque. Que tal um grupo internacional presente em 06 países?
Atuando no Grupo SIENSIE, em pouco menos de 04 meses conseguimos a façanha de
reduzir em 52% o valor investido em Google AdWords, e ao mesmo tempo, aumentar em
aproximadamente 35% o número de impressões e cliques. O que gerou um impacto de
crescimento de aproximadamente 25% na taxa de conversão mensal da empresa.

VEJA O WEBSITE

CASE
QUINTA
DA CANTAREIRA

Ao recebermos está conta tínhamos um público incerto, um Instagram com 3 anos e 2 mil
seguidores, e diversos problemas com a identidade visual. Arregaçamos as mangas, e este
se tornara o salão número 1 em casamentos de luxo no al to da Serra da Cantareira, em
pouco mais de um ano alcançamos a marca de +20mil seguidores no Instagram. O que nos
leva diretamente ao número de 5.369 contatos de interesse com o cliente, em 12 meses.

VEJA O INSTAGRAM

CASE
CBDL

A CBDL – Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, é nosso cliente a pouco mais de
03 anos, desenvolvemos uma solução completa em Web Site, que trata tanto o ponto
institucional, como a parte de Notícias e Blog, o site ainda conta com uma área restrita,
para levar conteúdos importantes aos principais headers do setor de saúde, como
presidentes de instituições tal como ANVISA , Ministério da Saúde, ANS, entre outras.

VEJA O WEBSITE

NOBILE
PARCERIA

NOBILE
A Nobile Cosméticos é uma das mais tradicionais empresas do ramo cosmético do Brasil,
juntos a 04 anos já atendemos mais de 25 empresas no auxílio em desenvolvimento de
novos produtos e embalagens, além de diversas identidades visuais para os clientes ﬁnais.

VEJA O WEBSITE

H

AGÊNCIA

HIT

Responsável por nomes como Zezé Di Camargo & Luciano, Leonardo, Chitãozinho &
Xororó, Bruno e Marrone, Daniel, Gustavo Lima, Maiara & Maraisa, Marília Mendonsa,
Ludmila e muitos outros. Esses são apenas alguns dos talentos que a Agência HIT gerencia
shows e carreiras. E com eles, temos uma parceria e colaboração para desenvolvimento de
peças, artes visuais, insights criativos e muito mais.

VEJA O WEBSITE

CASE
BUFFET
MEDITERRANEO

MEDITERRANEO
Buffet

Buffet Mediterraneo, sem dúvidas um dos nossos casos mais complexos, com 28 salões em
toda São Paulo e Guarulhos, o grande desaﬁo é acompanha a dinâmica do cliente e sua
demanda

incessante.

Aqui

já

aplicamos

todas

as

nossas

habilidades;

Web

sites,

Identidades Visuais, Gerenciamento de Mídias Sociais, Foto e Vídeo, Graﬁsmos.... Juntando
todo o tempo em que estamos com o cliente, são quase 10 anos.

VEJA O INSTAGRAM

PARA QUALQUER COISA ,
E STAMOS AQUI PA RA A J UDAR.

FALE CONOSCO NO WHATSAPP

