
#somoslivemarketing



10 ANOS PRODUZINDO 
EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO!

PROJETOS REALIZADOS POR 
QUEM ENTENDE DE EVENTOS.



SOMOS UMA AGÊNCIA DE
LIVE MARKETING COM EXPERTISE EM

EVENTOS E ATIVAÇÕES CRIATIVAS.

VALORIZAMOS AS TENDÊNCIAS, A INTEGRAÇÃO E 
O DIFERENCIAL NO DESENVOLVIMENTO 

DOS PROJETOS.

NOSSO FOCO É CRIAR EXPERIÊNCIAS QUE 
EMOCIONAM E FICAM MARCADAS NA

HISTÓRIA DE NOSSOS CLIENTES.



Produzimos eventos com o objetivo de gerar
experiências positivas na ativação de marcas, 

produtos e ações para o público interno e externo
das corporações.

Há mais de 10 anos atuamos no mercado com a 
realização de projetos como: workshops, feiras, 

lançamentos e confraternizações.

Na ambientação de um espaço pensamos além
da inovação e estética, buscamos a praticidade

no evento e o conforto dos convidados.
A criação de um projeto de decoração exige

primor nos detalhes e no posicionamentos de 
áreas estratégicas como: ativações, buffet, 

bares, lounges e pista de dança

O Design para eventos e 
corporações é utilizado de forma 
criativa na comunicação com o 

público interno e externo.
Expertise na área, inovação, 

estética e conteúdo são elementos
determinantes que utilizamos para 
chegar a um resultado de sucesso.

DESIGN

DECORAÇÃO
Ambientação de Eventos

LIVE MARKETING
Produção de Eventos

Idealizamos em todos os eventos projetos
funcionais com modernidade.

A diversidade de projetos já realizados na
área, nos proporciona o expertise 

necessário para alcançar os objetivos
propostos do estande.

Live Marketing, Design e Ambientação
estão presentes na concepção de todos os
estandes, que devem impactar e atrair os

visitantes da feira.

ESTANDES e FEIRAS



INAUGURAÇÃO   pelo Brasil :: excelência :: inovação



VISITA DO MINISTRO   logística :: organização :: comunicação



ESTANDE   feiras internacionais :: montagem e produção :: design



ESTANDE   tecnologia :: interação :: tendência



ESTANDE   criatividade :: ativação :: entretenimento



SEMINÁRIO   produção :: organização :: comunicação



ENDOMARKETING   comemoração :: ideias :: experiências



CONFRATERNIZAÇÃO diversão :: criatividade :: integração



CONFRATERNIZAÇÃO   temática :: diversão :: integração



CONVENÇÃO   vendas :: criatividade :: treinamento



CONVENÇÃO   vendas :: criatividade :: treinamento



ATIVAÇÃO   ambientação :: design :: entretenimento



CLIENTES




