




pode conferir
Aqui você
os resultados
que já conseguimos.

fazer por você!

e assim, vai
imaginar melhor
o que podemos



Um centro esportivo que atua no mercado 
oferecendo melhoria da qualidade de vida 
para seus clientes através da prática de 
exercícios físicos e da conscientização de 
hábitos saudáveis. Melhoramos a identidade 
visual da empresa, desenvolvemos do zero 
seu website e tornamos a sua página no 
Facebook, seu principal e mais forte meio de 
comunicação com o mercado. Além de tudo 
isso, ainda foram feitas campanhas de 
publicidade online, visando resultados ainda 
melhores para sua comunicação.



Sendo uma empresa de consultoria a 
frente do seu tempo, buscamos 
trabalhar primeiro o fortalecimento e 
m o d e r n i z a ç ã o  d a  s u a  m a r c a , 
trabalhando no re-design da sua logo. 
Também desenvolvemos seu novo site, 
de forma responsiva e criativa, para que 
a empresa avançasse ainda mais na 
sua comunicação com seus clientes.

Uma empresa idealizada para suprir 
as necessidades, dúvidas e melhorar 
o nível de informação jurídica de 
cidadãos. Desenvolvemos do zero a 
logomarca da empresa, trabalhando 
os tons e formas. Também foi 
desenvolvida uma plataforma a qual 
são disponibilizados cursos jurídicos 
e onde um cidadão comum tem a 
possibilidade de entrar em contato 
com advogados reais para consultas.

DireitoCidadão



Para uma promissora empresa de 
e d u c a ç ã o  e  s e r v i ç o s  n a  á r e a 
automotiva, foi que desenvolvemos 
uma Landing Page para captar leads 
qualificados e assim, novos possíveis 
clientes para a empresa. Também foi 
feito um trabalho eficaz de publicidade 
online, através do Facebook e do 
Google Ads.

Através de uma comunicação criativa, 
jovem e despojada, foi que buscamos 
resultados para está empresa voltada 
para a educação e preparação para 
provas e vestibulares. Além de ter sido 
criada uma Landing Page para a 
captação de novos alunos, também 
trabalhamos uma comunicação forte 
em suas redes soc ia is ,  como 
Facebook e Instagram.



Por ser uma empresa de tecnologia e 
energias renováveis, ela precisava de 
uma comunicação objetiva, moderna e 
eficaz, e foi isso que fizemos. Através 
da criação de uma Landing Page e 
trabalhando em cima de campanhas 
online focadas em resultados, usando o 
Google Ads e outras plataformas.

Uma empresa que busca promover 
conforto e bem estar para seus 
clientes, oferecendo a eles uma 
estrutura para a pratica de exercícios 
f ís icos.  Para esse c l iente,  fo i 
trabalhado muito bem suas redes 
sociais, buscando uma comunicação 
efetiva com o público, além de 
campanhas online, para fortalecer 
ainda mais a marca.



Para uma empresa moderna e elegante 
d e  a m b i e n t e  p l a n e j a d o s ,  n ó s 
trabalhamos nos primeiros passos da 
sua comunicação, através da criação 
do nome da empresa e logo após, o 
desenvolvimento de sua logomarca. Foi 
u m  p r o c e s s o  m i n u c i o s o ,  q u e 
demandou algum tempo, para que tudo 
ficasse conforme o cliente esperava. 

Uma empresa de moda feminina que 
já trabalhava sua comunicação 
anteriormente mas que, ao nos 
cont ra tar,  so l ic i tou  uma nova 
abordagem para novos tempos da 
empresa. Por isso, nós fizemos um 
processo de Naming, criando um 
novo nome para a empresa e 
trabalhamos sua nova logomarca, 
fortalecendo sua identidade no 
mercado.



Um layout simples, bastante comercial 
e chamativo. Todo o planejamento teve 
como principal objetivo transmitir logo 
na entrada, informações sobre os 
diferenciais do site. Apesar da grande 
quantidade de texto, o conteúdo foi 
distribuído de maneira que a leitura e a 
busca por  in formações não se 
tornassem extensa e cansativa ao 
usuário. 

O c l iente nos entregou a sua 
logomarca e nós desenvolvemos uma 
identidade visual completa. Todos os 
mater ia is  de  pape la r ia  fo ram 
desenvolvidos com grafismos e 
detalhes criados por nós, a fim de 
unificar a l inguagem visual da 
empresa.



Começamos pelo re-design de sua 
logomarca, dando um ar mais moderno 
e atual. Após isso, desenvolvemos 
c r a c h á s  e  c e r t i fi c a d o s ,  p a r a 
participantes dos cursos que a empresa 
ministrava. Também foi feita uma 
apresentação institucional da empresa, 
para que ela conversasse e se 
aproximasse ainda mais de seus 
clientes.

Um s i te  a  a l tu ra  da  be leza  e 
simplicidade dos maiores sites sobre 
turismo. Este foi o objetivo proposto e 
atingido, utilizando das mais variadas 
formas de mostrar os detalhes das 
mais lindas paisagens com o requinte 
e destaque que merecem. O fluxo de 
informações exposto de maneira 
simples e encantadora através de um 
layout rápido, robusto e encantador.



para promover
Usar vídeos

seu empresa
é uma estratégia
super eficaz!

Oi!



Vídeos em animaçãoProdução de vídeos

Sugerimos uma comunicação através de 
vídeos de animação para clientes que 
buscam uma propaganda mais despojada 
e criativa com seu público. Esses vídeos 
geralmente são mais chamativos e 
prendem mais a atenção do consumidor, 
trazendo assim, bons resultados.

A produção de vídeos é a que possui um 
maior orçamento, mas pode ser a que vai 
trazer grandes resultados a sua empresa. 
Ela é feita com filmagens externas, com 
atores e cenários produzidos. Esse tipo de 
vídeo é recomedado para grandes 
campanhas de mercado.

Vídeos em edição

Vídeos em edição, são aqueles que 
utilizamos imagens em movimento reais. 
Esses vídeos geralmente são sugeridos 
para campanhas publicitárias que trarão 
resu l tados express ivos para sua 
empresa. Tais imagens, textos e aúdios 
são cuidadosamente selecionados, 
tratados e montados.  



de comunicação
Um case 

completa
que gera

até hoje!
resultados





Facebook em alta
Por se tratar de um serviço que exige muita 
confiança e, ao mesmo tempo, gera muitas 
dúvidas, trabalhamos em posts que informam 
de forma clara e inteligente sobre os serviços 
oferecidos e reforçam o diferencial da 
empresa. As artes contêm fotos selecionadas 
que remetem aos serviços executados, 
transmitindo a sensação ao cliente de que a 
Angel Care tem muita experiência nos 
serviços que presta.



Instagram Criativo
Foi trabalhada uma estratégia única para o Instagram 
da AngelCare. A escolha de trabalhar ele como um 
quebra cabeças, onde as postagens se ligam, foi 
inovador e criativo, fazendo assim com que o público se 
encante e prenda a sua atenção a essa plataforma.



Site responsivo

Com um layout responsivo e elegante, o site da Angel Care 
foi desenvolvido pensando em seus clientes, ilustrando os 
seus serviços e as mais diversas áreas do site com imagens 
e figuras que falam por si. Além de informações claras e 
objetivas e botões de ações práticos. 



Campanhas Online
Além das postagens e estratégias criadas, a Angel Care e outros 
clientes confiaram em nós para gerenciar seus conteúdos online e 
impulsionar ainda mais sua comunicação através do Facebook, 
Instagram, LinkedIn e Google Ads, gerando assim, melhores 
resultados, que a empresa colhe até hoje. Afinal, de nada adiantaria a 
criação dessas redes e estratégias, se elas não fossem conhecidas 
pelo público.



Materiais impressos
Criação de filipeta, pasta, cartão de visitas, agenda, 
entre outros. Uma gama de materiais desenvolvidos 
para trazer uma identidade visual forte para a empresa 
e fazer com que seus clientes se identifiquem com a 
marca.



Uniformes
O desenvolvimento e a criação de uniformes 
faz parte da nossa gama de serviços inclusos 
no Plano de Identidade Visual. Buscamos 
uma organização, padrão e seriedade, na 
concepção de materiais que passem uma 
identidade única. Através dos nossos Planos, 
você irá encontrar vários serviços, além dos 
uniformes, que serão útil as suas estratégias 
de marketing, e também irão contribuir para 
uma melhor  organ ização dent ro  da 
companhia.



Criação de Logo
Foi entendendo a proposta de serviços e o 
público alvo do cliente que criamos uma 
identidade com um logotipo bem destacado, 
facilitando a identificação mesmo de longe. 
O uso de duas cores principais e uma neutra, 
tornou a composição do logo mais 
interessante e ajuda a passar a missão da 
empresa.



Registro de marca
A Agência 3G juntamente com o seu setor 
jurídico, estão realizando todo o processo de 
registro de marca da empresa AngelCare. 
Esse processo é minucioso e leva algum 
tempo para ser concluído, por conta da 
burocracia, porém, a agência fez um 
planejamento junto ao cliente para que todo 
o processo acontecesse da melhor forma.
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é só um resumo
É claro que isto

mas deu para
você ver que
podemos fazer
muito mais
por você!



resultados para a
Precisando de

comunicação
da sua marca?
Nós podemos

te ajudar!


