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_QUEM
SOMOS

 Somos uma agência de publicidade e propaganda que 
desde 2002 acredita no poder das ideias e de como elas podem 
in�uenciar positivamente as pessoas.

 Mas somos mais do que isso! Somos uma importante 
parte da engrenagem que move as empresas.

 Com criatividade, inovação e compromisso em nosso 
DNA a Speedy Mídia �rmou sua presença e admiração no 
mercado de comunicação. 

 Entender o mercado e o seu negócio, planejar soluções 
especí�cas para cada tipo de empresa, trabalhos de qualidade e 
dirigidos ao público certo. Isso fez com que grandes empresas e 
marcas do nosso mercado se tornassem nossas parceiras e com 
muito orgulho podemos dizer que fazemos parte da história e do 
seu crescimento.

Sua empresa pode fazer parte desse time de grandes marcas.



_O QUE
FAZEMOS

Estratégias de
Marketing

Criação & Design

Vídeos

Sites e Redes Sociais

Mídia

Feiras & Eventos

Produção de
Materiais



_Estratégias
de Marketing

 O planejamento estratégico é parte fundamental para sua 
empresa e você sabe quais são os principais caminhos e ações a 
serem desenvolvidas? 

 Mapeamento do público, posicionamento de marca e de 
mercado, força de venda, de�nição de materiais e ferramentas de 
comunicação, construção de campanhas publicitárias, entre 
várias outras são algumas das partes dessas estratégias. 

 Agora você pode ter uma das melhores agências de 
publicidades do Alto Tietê como seu principal parceiro e contar 
com melhores pro�ssionais do mercado fazendo parte do seu 
time.



_Criação
& Design

 Já ouviu a expressão? “a primeira impressão é a que �ca”. 
Pois é! Essa é a percepção que o consumidor tem quando vê os 
materiais da sua empresa. 

Somos especializados em desenvolver:

- Logotipos

- Padrão Visual de Empresa

- Materiais de papelaria

- Materiais de apresentação

- Embalagens e rótulos

e muito mais...



_Sites e
Redes Sociais

 Presença de marca e interação on-line é quase um dever 
de todas as empresas.

 Porém as estratégias corretas, a divulgação de materiais 
pro�ssionais e a gestão correta dos investimentos na internet são 
responsáveis hoje por grande parte da visibilidade e das vendas 
de todo mercado. 

- Criação dos melhores Sites, On pages e E-commerce. Layouts 
personalizados, funcionais e com as tecnologias mais atuais.

- Alimentação de conteúdo nas Redes Sociais, criação de Posts, 
campanhas, promoções e gestão de investimentos.

- SEO e Google Adwords



_Vídeos
 O mundo digital fez com que o consumidor pudesse 
escolher o conteúdo a ser visto e a cada dia as produções 
áudio/visuais vem crescendo na interação com o público 
interessado. 

- Produção de vídeos institucionais.

- Vídeos de treinamento, campanhas publicitárias, técnicos e 
informativos.

- Animações 2D e 3D, vinhetas e produções para Web



_Mídia
 Investir em veículos de mídia como TV, Rádio, Outdoor, 
Revistas e Jornais fazem com que sua marca seja vista. 

 Mas planejar esses investimentos com foco, a frequência 
correta e a campanha certa, fazem com que seu dinheiro possa 
ser muito mais bem empregado e atinja o público certo, nas 
horas e locais de maior visibilidade.



_Feiras
& Eventos

 Estar presente em feiras do setor e promover eventos 
internos e externos em sua empresa, faz com que sua marca 
interaja de forma “direta e pessoal” com seu público alvo. 

- Desenvolvimento e assessoria na produção e decoração de 
Estandes. Seleção e uniformização de promotores(as) de venda. 
Produção de brindes e materiais de distribuição.

- Ações em eventos patrocinados pela marca.

- Festividades internas, materiais de comunicação para Sipat, 
endomarketing e convenções. 



_Produção
de Materiais

 Ajudamos na gestão de produção de todos os materiais 
de comunicação da empresa. 

 Desde a cotação, envio dos arquivos, faturamento, gestão 
de qualidade e entrega. 

- Impressão Grá�ca e Digital

- Produção em Comunicação Visual

- Materiais para P.D.V. (Ponto de Venda)

- Fotos, Casting e produção áudio/visual

- Impressão de Embalagens

- Projetos 3D e animações

- Brindes e Uniformes



_CONFIRA NOSSO
PORTFOLIO
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“SEM PROPAGANDA PODE
 ACONTECER DE TUDO,

INCLUSIVE NADA!”

 Venha tomar um café com a gente!  (11) 4748.2329

speedymidia.com.br

/speedymidia @agenciaspeedymidia

Av. Bráz de Pina, 123 - Alto do ipiranga - Mogi das Cruzes/SP - CEP.: 08730-020


