


NOSSA AGÊNCIA 

A Agência AB trabalha a comunicação e exposição com todos os recursos e potenciais 
de propaganda e marketing, a fim de trazer soluções ao cliente que valorizem a marca 
e seu posicionamento no mercado. 
 
O grande diferencial é a união da criatividade à tecnologia, levando a sua empresa em 
tempo real nas mãos do seu público alvo. 
 
A Agência dispõe de equipamentos com o que há de mais moderno no mercado. 
Assim, a AB tem como principal objetivo apresentar soluções rápidas e adequadas às 
necessidades de seus clientes. Somos FULL SERVICE atendemos em todo Brasil. 
 



AGENCIAMENTO PUBLICITÁRIO 



COMUNICAÇÃO 

 
• Midias online e off-line.  
• Criamos desde campanhas publicitárias, até trabalhos menores como folhetos e pastas portfólio.  
• Nosso entendimento do seu negócio promove uma comunicação assertiva aumentando as chances do seu público 

reagir de maneira positiva em relação a sua mensagem. 
• Criação de Marca /  Identidade Visual / Anúncios / Rádio/ Campanhas Publicitárias / Conceito / Impressos / 

Material Promocional. 

 
 
MARKETING 

 
• Consultoria em negócios e apoio no desenvolvimento de estratégias de marketing que antecedem as ações de 

comunicação.  
• Foco em ações para o desenvolvimento da empresa.  
• Revisão da oferta de valor do negócio e benefício entregue ao cliente. 
• Consultoria em Marketing / Planejamento de Marketing / Plano de Negócios / Alinhamento de Equipes / Painel 

Gestão a Vista / Palestras / Cursos / Ações Promocionais / Gestão de Relacionamento com o Cliente.  
• Pesquisa de mercado e de pontos estratégicos para campanhas em outdoors, painéis eletrônicos e outras mídias 

externas. 
 
 

DIGITAL 

 
• Gestão de marketing digital desde a criação ou reformulação do seu site até consolidação da sua marca na 

internet. 
• Criação de Sites / Hotsites / Mídias Sociais / Campanha Digital / E-commerce / Links Patrocinados Google / 

Analytics / E-mail Marketing / Criações Digitais 
 



 
Parcerias de Sucesso! 

Novas ideias Geram resultados. 
 

Nossos Clientes 



Equipes uniformizadas e treinadas que distribuem seu material para seu 

publico alvo. Temos fiscais que acompanham todo o trabalho e realiza 

registro fotográfico.  

Enviamos aos clientes fotos, mapeamento e localização da equipe em 

tempo real.  

EQUIPES UNIFORMIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS 



Somos uma Agência Full Service, uma  Agência 

Completa.  Atendemos todo Brasil.  

   Outros serviços 

Locutores p/ inaugurações 

Carros de som em todo Brasil Personagens para eventos Eventos , PDV 

Sites e Logomarcas Taxidoor, Busdoor, Outdoors 



O grande diferencial é a união da criatividade à tecnologia, levando 
a sua empresa em tempo real nas mãos do seu público alvo. 

A Agência dispõe de equipamentos com o que há de mais moderno 
no mercado. 

Nosso Diferencial 



Como esta sua mídia na Internet? 
 

Empresas vêm utilizando o marketing digital nos negócios desde que a internet passou a ser 
considerada a maior fonte de informação em nível global. Trata-se de uma plataforma 

conveniente, acessível e que oferece oportunidades competitivas para negócios de todos os 
tamanhos. 

 
E sua mídia exterior? 

 
Conheça abaixo algumas opções que oferecemos para sua empresa. 

 



Mídias Infláveis  

Os Portais e Pórticos 
Infláveis Promocionais 
são uma ótima 
propaganda para todos 
os tipos de comércios. 

Busdoor 

O Busdoor é uma 
interessante ferramenta 
de mídia, normalmente 
composta pela aplicação 
de um adesivo no vidro 
traseiro de um ônibus. 

TaxiDoor 

O Taxidoor é uma mídia 
exterior diferenciada, de 
forte impacto, mesmo 
parado o táxi exibe sua 
marca nos locais mais 
diferenciados da cidade. 

OutDoor 

Soluções completas  

para a veiculação 
do seu outdoor 

Painéis Eletrônicos 

É uma mídia fácil para  

colocar as mensagens 
e trocá-las, com custo 
baixo. 

Totens 

Divulgue sua marca 
de forma criativa com 

 Totens Publicitários  

de alta qualidade. 



Soluções Digitais: 
 

  • Marketing em mecanismos de buscas  
• Otimização de sites  

• Criação e gestão de campanhas digitais 
• Criação e gestão para Google Adwords 

• Adwords Mobile 
• Marketing social (Facebook ads) 

• Análise de web métricas (Analytics). 



GESTÃO EM MÍDIAS SOCIAIS 

Se você pretende ter uma comunicação mais assertiva, atingindo o seu público no momento certo e 
principalmente tornando a sua empresa altamente conhecida para pessoas que de fato se 

interessam pelos seus produtos ou serviços, as redes sociais são o caminho. 

 

• Personalização de Perfis em Redes Sociais (Twitter | Facebook | LinkedIn) 

• Produção de conteúdo para internet (Blogs | Posts | Tweets) 

• Produção de conteúdo para internet (Blogs | Posts | Tweets) 

• Acompanhamento de engajamento 

• Ações virtuais com resultados reais  

• SAC - Social | Suporte para seus clientes nas redes sociais 



O primeiro ponto para o sucesso de uma empresa é a construção e gerenciamento de sua Identidade 
Visual, partindo do desenvolvimento de um Logo que tem que significar alguma coisa.  

 

Não basta ser visualmente agradável, a criatividade é essencial, e as cores, formas e letras 
introduzidas no logotipo devem ser cuidadosamente ponderados. 

Logotipos  / Logomarcas 



Criação,  Manutenção e Hospedagem de Sites 

Desenvolver websites e portais com design moderno e criativo já não é o bastante. Depois de publicado, ele ainda estará 
no meio do oceano sem nada no horizonte.  

É preciso otimizá-lo para os buscadores o encontrarem e adaptá-lo para a versão mobile, responsável por grande parcela 
do tráfego online. Por isso você deve ter uma Agência de Publicidade para criar campanhas eficientes para levar trafego 

até seu website. 

 

Segundo pesquisas 46,3 milhões de brasileiros tem acesso à Internet em casa ou no trabalho.  

 Ter um site não é mais uma escolha, é uma necessidade.  

Seu site representa sua vitrine a disposição do cliente 24hs por dia. 



Impressos com alta qualidade 

Impressos em geral  



 Ações Promocionais 

ATIVAÇÃO DE MARCA 
 
• BLITZ 
• SAMPLING 
• MARKETING DE 

GUERRILHA 
• PANFLETAGEM DIRIGIDA 
• SINALIZAÇÃO 

 
 

    Eventos 
 
• EVENTOS CORPORATIVOS 
• EVENTOS SOCIAIS 
• INAUGURAÇÕES 
• FEIRAS E EXPOSIÇÕES 
• RECEPTIVOS 

 
 

               PDV 
 
• DEGUSTAÇÕES 
• DEMONSTRAÇÕES 
• ABORDAGENS 
• SORTEIOS 
• MERCHANDISING 

 
 

Visite nosso site exclusivo para ações promocionais:  www.abpromoeventos.com.br 



RÁDIO INDOOR 

Rádio Indoor  É uma ferramenta de marketing e fidelização de clientes, onde como em 

qualquer outra rádio, toca músicas, vinhetas, faz anúncios do seu estabelecimento e de 

seus fornecedores, gerando com isso mais receita para você. 

 

Imagine uma rádio exclusiva na sua loja com o nome exclusivo da sua empresa, com uma 

programação musical ideal para produzir conforto e bem estar e gerar desejo de compra; 

aumentando a permanência de seus clientes no interior de sua loja.  

 

 Conforme dados da pesquisa 85% da decisão de compra é tomada no ponto de venda, 

ou seja; dentro das lojas. Uma áudio loja pode fazer toda a diferença. 

 
Rádios para Supermercados, Academias, Galerias, Hotéis, Restaurantes e Lojas em geral. 

 



Studio de Gravação 

Gravação de áudio com qualidade, profissionais experientes. 

Trabalhamos com vozes masculinas, infantis e femininas... 

Gravação de spots, Jingles, Vinhetas. 

Spots para Rádios, Campanhas Publicitárias, Carros de Som. 
 



Mixagens de Vídeos , Cliques Musicais, Vinhetas para Tv, Vídeos institucionais, Dublagens, 
Vídeos de apresentação de produtos e lançamentos, Web TV, Vídeos para Redes Sociais, 

Vídeos para Campanhas Publicitárias no Youtube. Com alta qualidade e tecnologia em HD. 

 

PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS 



 

Formas inusitadas de representar sua marca, é uma das características que 
conquistam o consumidor. Fazer brindes atrativos e personalizados é uma boa pedida 
para eventos e convenções. 

 BRINDES PROMOCIONAIS 



O retorno significativo 

Novas Ideias multiplicam 

Para sua empresa crescer mais 



Expansão de Marca 

Temos profissionais qualificados e 
experientes que realizam estudos 

minuciosos para obter informações a fim 
de auxiliar você a expandir sua marca 

ou produto  para várias cidades, 
estados e exterior. 

     www.publicidadeab.com.br 



A Jogada Certa 

Após conhecer um pouco mais da Agência AB, o que você acha de nos chamar para uma 
conversa?  Tem alguma dúvida? Contate-nos. 
 
Estaremos a disposição para lhe oferecer serviços de qualidade, resultados significativos e 
acima de tudo, uma parceria de sucesso.  



Do que você precisa? 
 

Ligue para nossa equipe. 
Surpreenda-se com nossas ideias. 

 
Queremos ser mais do que a sua agência. 

 
 

                     Adriana Ribeiro,  
                     Depto Marketing 

                                                                          
(47) 3017-2942 /     (47) 99269-5175          

www.publicidadeab.com.br 

http://www.publicidadeab.com.br/

