Kriato.com.br

Ao longo de 8 anos de
mercado desenvolvemos
projetos para empresas
dos mais diversos
segmentos, diferentes
portes e necessidades.
Hoje, nossa experiência nos
mostra que os resultados
reais gerados para sua
empresa são fruto do
trabalho de entendimento
das suas necessidades,
alinhado à escolha
consciente e estratégica
das ferramentas certas.
Para isso nossa equipe
multidisciplinar trabalha
de forma dedicada e
integrada. Entendemos
que cada projeto é único
e que bons resultados
criam marcas fortes para
nosso clientes.

Seus clientes
percebem o valor
da sua marca?
O que é marca?

?

Marca não é logotipo. Marca é o
bem intangível de toda empresa,
construída por estratégias e interações
que carregam significados e comunicam
valores que são incorporados
pelas pessoas.
A Kriato trabalha na identificação
e aproximação entre a marca e as
pessoas, através de estratégias
de comunicação on e off-line.

O que fazemos

Atuamos de forma integrada, para entregar a
melhor solução para seu negócio
Traçamos estratégias que
potencializam o negócio

Identificando e traçando
a personalidade e os valores
da sua empresa

Marketing

Criando sentidos,
experiencias e interações
com seu cliente

Design

Marketing
Digital

Desenvolvendo estratégias
para posicionar e aumentar a
presença digital da sua marca

Branding

Internet

Criando soluções on line
que aproximam pessoas
e marcas.

Comunicação

Conectando seu negócio
com seus públicos e
fortalecendo sua marca

Traçamos
caminhos
Nossos passos

Fazemos o diagnóstico
Conhecemos em
profundidade sua empresa
Identificamos os pontos
fortes e os gargalos
do seu negócio
Pesquisamos, analisamos
e construimos estratégias
Desenvolvemos soluções
Entregamos produtos
diferenciados
Acompanhamos
os resultados

Entenda o que fazemos
pelos nossos clientes

!

Empresas que acreditaram
na nossa proposta

São José
VIAGENS

Queremos ser
sua parceira

PROBLEMA

Comercializar pacotes de viagens
por agências parceiras e lojas
próprias com foco no diferencial
dos produtos frente a grande
concorrência do mercado e
excelência em prestação de
serviços. Mudança da imagem
da Agência como fornecedora
apenas de roteiros terrestres.

Nossos lançamentos - AGO | SET | OUT
Data da viagem

Data da viagem

Pacote Rodoviário

Pacote Rodoviário

16 a 31/08

Pantanal com Bonito

Desenvolvimento de site,
campanhas publicitárias,
completa linha de material
institucional, material de
apoio de vendas, peças
promocionais e de sinalização
para feiras e eventos.

São Paulo Cultural

Data da viagem

Data da viagem

Pacote Rodoviário

Pacote Rodoviário

09 a 15/10

08 a 26/09

Nordeste
Unidade Goitacazes

sOLUÇÃO

04 a 07/09

Costa Verde (RJ com Paraty)

Rua Goitacazes, 333, Lj. 01, Centro, Belo Horizonte. MG - Em frente
ao Estacionamento do Shopping Cidade e ao lado do McDonald´s.

Tel.: (31) 2519-6900
www.saojoseviagens.com.br

Empresas que acreditaram
na nossa proposta

Aptum
Soluções em Software

PROBLEMA

Relançar a empresa no mercado,
informando para clientes e
parceiros sobre a nova proposta
de trabalho e o diferencial do
que a empresa oferece: soluções
customizadas em TI adequação
às demandas de cada cliente.

sOLUÇÃO

Posicionamento de marca,
naming, criação de logo, sistema
de identidade visual, papelaria
institucional e desenvolvimento
de site responsivo.

Empresas que acreditaram
na nossa proposta

Sites

- Intima pASSION
- fACULDADE asa
- cENTURY TELECOM

PROBLEMA

Reformular o site institucional
das empresas que estavam
desatualizados, pouco atrativos,
obsoletos frente aos sites das
concorrentes ou simplesmente
não comunicavam o potencial
competitivo do cliente.

sOLUÇÃO

Desenvolvimento de novo site
com reformulação da arquitetura
da informação, criação de novas
áreas, design mais moderno
e atrativo e, segundo opção
do cliente, adequação da
plataforma à navegação
em smartphones e tablets .

Vamos conversar
sobre seu negócio?
Gracielle Augusta

gracielle@kriato.com.br
(31) 3143-5069

