
NOSSAS SOLUÇÕES 

PARA O SEU 

CRESCIMENTO

SUSTENTÁVEL E 

CONTÍNUO



FOCO
Foi-se o tempo em que as empresas 

acreditavam que apenas publicidade em 

horário nobre gerava vendas. Uma 

publicidade de sutiã era vista por homens  

de todas as idades. Um filme de cerveja 

por menores de 18 anos.

Cada público, cada empresa, cada produto, 

cada serviço precisa ter uma estratégia de 

relacionamento. Hoje as pequenas e médias 

empresas podem, com a comunicação 

segmentada, concorrer com as grandes no 

mercado, sem esquecer do Planeta.



BOA REPUTAÇÃO, onde 

entra nisso?

Há milhões de marcas e empresas. Notoriedade

é o primeiro passo de uma marca, 

reconhecimento, empatia e preferência são os 

passos seguintes.

A boa comunicação depende da coerência entre 

identidade e imagem, consistência na mensagem 

e ações de sustentação e manutenção do 

relacionamento.



O mundo evoluiu e as empresas saíram

DAS RELAÇÕES PÚBLICAS para

AS RELAÇÕES COM 

SEUS PÚBLICOS 

ESPECÍFICOS.



SUAS 

NECESSIDADES

Promover  sua marca para os públicos que realmente 

interessam

Ser, ter um produto relevante para o mercado

Divulgar seus produtos e serviços otimizando recursos

Garantir a fidelidade de seus clientes

Vender 

MAIS

Crescer, Crescer, Crescer



OTIMIZANDO 

RECURSOS

Estabelecendo parcerias

Estreitando relacionamento com 

clientes e prospects

Usando mídia espontânea 

espontânea
Revendo ciclos de produção

Reduzindo custos



NOSSAS 

SOLUÇÕES 

EM

Planejamento Estratégico

Elaboração do Plano de Negócios, Campanhas do 

Bem e Marketing Verde

Estruturação dos Processos de Marketing

Consultoria na elaboração de serviços e produtos

Cursos e Palestras

MARKETING



NOSSAS    

SOLUÇÕES 

EM

Estruturação de Parcerias com marcas correlatas

Comunicação Digital, Redes Sociais, Conteúdo WEB

Publicações e Edições

Relacionamento com as mídias

Gestão de Crises

COMUNICAÇÃO

Elaboração de Planos de Comunicação

Cursos e Palestras



Briefing

(perspectiva do 

cliente)

Análise de 

mercado
Briefing Final

Plano estratégico

Materiais criativos

Plano de ação e 

custos

Implementação
Primeiros 

resultados

Revisão de 

estratégia

(se necessário...)

Follow up

Avaliação de 

resultados

COMO 

IMPLEMENTAR



Clientes

http://www.hida.com.br/blog/?attachment_id=620
http://www.hida.com.br/blog/?attachment_id=620


Clientes



Clientes



Clientes



Clientes



Clientes

você



ALGUNS 

CASES E 

SERVIÇOS



MARKETING & 

COMUNICAÇÃO PARA 

GASTRONOMIA

Branding, planos de comunicação, 

publicações customizadas

Criação e implementação de campanhas e 

materiais promocionais, calendários e ações de 

vendas

Branding



Conteúdo para publicações Especiais em revistas segmentadas

Publicações



Eductours, press trips, open house e 

um mailing  super exclusivo

Ações de posicionamento 

com trade



Mídias



Geração de conteúdo digital

Revistas Customizadas

Campanhas em mídias sociais 



Organização de Eventos e 

parcerias com marcas correlatas



AUMENTE SUAS 

VENDAS,

CRESÇA DE FORMA

CONTÍNUA E

SUSTENTÁVEL


