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Inspire    Inove    Faça Diferente

‘‘Se eu tivesse um único dolar investiria em propaganda.’’
- Henry Ford (Fundador da Motor Ford)

‘‘As companhias prestam muita atenção ao custo de fazer alguma coisa.
Deviam preocupar-se mais com os custos de não fazer nada.’’
- Philip Kotler (Maior Guru do Marketing Mundial)

‘‘Inovação é o que distingue um líder de um seguidor.’’
- Steve Jobs

 

(Revolucionário, Co-Fundador da Apple)



V3 Soluções em Design



Quem Somos
 Somos uma Agência 100% digital com profissionais
de alta performance pelo mundo todo. 
Trabalhamos em prol de entregar a solução ideal para
sua empresa. Garantimos um trabalho único, eficiente
e dentro do seu orçamento.

Missão
 Temos como missão estar sempre atualizados com o
mercado. Assim trazemos o que há de mais inovador
para a sua empresa e desenvolvemos materiais que 
trazem resultado para o seu negócio.

Visão
 Desejamos nos tornar referência no desenvolvimento
de soluções em design corporativo no Brasil e no Mundo.

Aqui você encontra:

 - Comprometimento

 - Inovação

 - Satisfação

 - Profissionalismo

 - Excelência

 - Criatividade

 - Planejamento

 - Transparência

 - Qualidade

 - Estratégia
 
 - HonestidadeDiferenciais Competitivos:

 - Consultoria com Foco em Resultados

 - Análise Estratégica de Mercado

 - Soluções Sob Medida para Todo Tipo de Negócio

 - Equipe Global (Maior Conhecimento à Favor da Sua Empresa) 

 - Contato 24 horas Através de Plataformas de Atendimento Online

Nossa Essência



Soluções



Serviços

Identidade Visual 

Publicidade e Propaganda

- Nome e Slogan
- Logo
- Papelaria
- Uniformes
- Envelopamento e Plotagem
- Placas e Banners

- Videos
- Outdoors
- Revistas e Catálogos
- Panfletos
- Brindes

Marketing Digital

- Sites e Lojas Virtuais
- Google Adwords
- Email Marketing
- SMS Marketing



Identidade Visual - Vantagens

- Identidade VisualUma boa  destaca sua empresa das concorrentes
Uma  bem feita traz maior credibilidade a empresa- Identidade Visual

 Uma empresa com uma  é uma empresa com rosto- Identidade Visual
 Uma  ajudar a mostrar a grandeza de sua empresa- Identidade Visual

- Nome e Slogan
- Logo
- Papelaria
- Uniformes
- Envelopamento
- Plotagem
- Placas
- Banners



Identidade Visual - Modelos



Marketing Digital - Vantagens

- Sites 
- Lojas Virtuais
- Google Adwords
- Email Marketing
- SMS Marketing

- Marketing Digital Com o  você tem condições de ter todos seus investimentos mensurados

Investir em  é perfeitamente acessível a negócios de todos os portes- Marketing Digital

 é um canal de vendas para consquistar novos clientes- Marketing Digital

 O possibilita novas oportunidades de negócio e novos mercados- Marketing Digital 

Analise dados de acesso e saiba quais produtos/serviços são mais procurados- 



Marketing Digital - Tipos

Sites e Lojas Virtuais

Vantagens
- 24 horas por dia, 7 dias por semanaSua empresa e seus produtos/serviços disponível 

Mais um canal de vendas para - consquista de novos clientes
Maior  contactar sua empresa- agilidade para o cliente
 Um site bem feito gera uma para sua empresa- imagem mais profissional 
 Ofereça seus - serviços para o mundo todo

‘’Em alguns anos vão existir

dois tipos de empresas: As que

fazem negócios pela internet e

as que estão fora dos negócios.’’

                                            Bill Gates

Um site hoje,  e passou a ser essencial para todo tipo de empresa.deixou de ser secundário



Marketing Digital - Tipos

Google Adwords 

Atraia Novos Clientes!
Google Adwords é o caminho mais rápido para chegar a potenciais clientes.

- Aumente sua visibilidade no mercado
- Seja encontrado por quem te procura
- Deixe a operação por nossa conta
- Mensure o resultado facilmente
- Foque no público alvo



Marketing Digital - Tipos

Email Marketing

  

                           Divulgar Produtos e Serviços                                   Comunicação Interna
                           Divulgue seus produtos e serviços                                    Seus funcionários por dentro das
                              na internet, direcionando suas                                          normas, novidades e todas as  
                              campanhas para o público alvo e                                     informações importantes dentro
                              mensure seus resultados.                                       da empresa.  

Relacionamento com o Cliente
Mantenha uma comunicação constante com seus clientes, lembrando-os das novidades e promoções.

Pesquisa de Satisfação                                                 Novidades e Promoções 
Saiba o que seus clientes estão achando                                  Lembre seus clientes das novidades e
do atendimento e da qualidade dos serviços                           promoções da empresa. Dessa forma seu
prestados pela empresa.                                                              cliente sempre voltará a te procurar.

Porque Utilizar o Email Marketing:



Marketing Digital - Tipos

SMS Marketing

No Brasil o  de celular número de linhas já superou a quantidade de habitantes.
Se nunca considerou ter  como  está na hora de repensar!SMS estratégia de marketing

Vantagens

Entrega instantânea

Plataforma flexível e customizável

Elevada taxa de abertura

Excelente taxa de conversão

Canal de vendas

Envia para pessoa certa

Mensagem direta e clara 



Porquê Investir ?
Marketing Digital



Marketing Digital - Estatísticas

 Hoje existem mais de 174 milhões de sites na internet. 
             
           Sua empresa não pode ficar de fora!

- Cerca de 85% dos internautas utilizam a internet para pesquisar serviços e produtos.

- O Brasil possui mais de 105 milhões de pessoas conectadas.

- 84% dos internautas brasileiros entram na internet pelo menos uma vez por semana.

- O brasileiro já gasta mais de 25 bilhões em compras online anualmente.

- 87% das pessoas consideram a internet indispensável.



Publicidade e Propaganda

- Destaque-se dos Concorrentes!
Fortaleça sua Marca!- 

 Atinja Novos Mercados!-
 Mostre sua Força!-
 Acerte o Alvo!-

- Videos 
- Outdoors
- Revistas
- Panfletos
- Brindes

Criação e Design:

‘‘Não é o mais forte que sobrevive,
 nem o mais inteligente, mas o que melhor
 se adapta às mudanças.’’ - Leon C. Megginson



Tem coisas na vida que não tem preço... Para todas as outras existe  

Dê férias para os seus pés.

É uma boa idéia!

Deu duro ? Tome um

Tomou, a dor sumiu.

Ah! Se todo branco fosse assim...
Não é assim, uma 
Quer pagar quanto?
Tem mil e uma utilidades.
É tipo 

Publicidade e Propaganda - Quiz

Será que você identifica de quem é cada slogan?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Publicidade e Propaganda - Quiz

Temos certeza que você adivinhou, todas!   

Isso é o que a Publicidade e a Propaganda fazem para sua empresa,

torna sua empresa diferenciada e jamais esquecida!

Resposta:

1                      5                            4                                 2                                  7

6                            8                                       10                         3                         9



Publicidade e Propaganda - Criação e Design

Videos Institucionais

Apresentações em video de alto
impacto, para sua empresa!



Publicidade e Propaganda - Criação e Design

Outdoors - Busdoor - Banners

Faça sua empresa ser notada, 
esteja sempre em evidência!



Publicidade e Propaganda - Criação e Design

Revistas - Catálogos - PDFs*

Divulgue seu portifólio e suas 
soluções de forma prática! 

*Criamos Também, Apresentações Digitais em PDF e PowerPoint



Publicidade e Propaganda - Criação e Design

Panfletos - Flyers - Folders

Sempre uma ótima forma de
divulgação. Prática e Direta!



Publicidade e Propaganda - Criação e Design

Brindes

Conquiste seu cliente, faça ele
lembrar sempre de você!



Etapas da Criação



Como Trabalhamos - Metodologia

Passos para uma Parceria de Sucesso!

                               É tudo muito simples! 
Estaremos sempre a disposição para o que você precisar.

Análise da Empresa

Apresentação do 
Quadro de Soluções         

Criação do Briefing

Elaboração da Proposta 
e Orçamento

Assinatura do Contrato 

Criação do Projeto

Análise Junto ao
Cliente

Finalização do Projeto 

Entrega do Projeto

Apresentação Final

Acompanhamento para 
Implementação
 
Treinamento e Suporte
(Sistemas Web) 

Contato Orçamento Criação Conclusão Pós-Venda



Contato



  

‘’Nosso escritório é sua empresa, seu tempo é nosso tempo.’’

Entre em Contato

Contato

contato@V3SDesign.com

(31) 3588-5221 / (31) 9462-0717 

www.V3SDesign.com

‘‘A melhor maneira de encontrar seu 
cliente é ser encontrado por ele.’’ 
                           Conrado Adolpho

mailto:contato@v3sdesign.com 
mailto:contato@v3sdesign.com 
http://www.v3sdesign.com/
mailto:contato@v3sdesign.com 


Visite nossas mídias:

facebook.com/v3sdesign twitter.com/v3sdesign v3sdesign.com/blog

http://www.facebook.com/v3sdesign
mailto:contato@v3sdesign.com 
mailto:contato@v3sdesign.com 
mailto:contato@v3sdesign.com 
http://www.twitter.com/v3sdesign
mailto:contato@v3sdesign.com 
mailto:contato@v3sdesign.com 
mailto:contato@v3sdesign.com 
http://www.v3sdesign.com/blog
mailto:contato@v3sdesign.com 
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