


Agilidade
Pensamos não somente em como entregar, mas quando. Nem sempre as
campanhas possuem o prazo que queremos e lidar com as agências pode ser um
doloroso processo. Nós entendemos que a agilidade na entrega é fundamental para
que a campanha comece na data correta. Conte com nossa ajuda.

Qualidade
Nós sempre buscamos a máxima qualidade de tudo que fazemos. Não somente
qualidade visual mas também estratégica, atingindo em cheio o seu público alvo.

Preço
Uma boa campanha não necessariamente está associada a grandes custos. Nós
entendemos que o budget pode ser um grande limitador de uma campanha e para
que isto seja possível, apostamos em alguns principais pilares: Uma equipe reduzida
porém especializada, estrutura simplificada e uso da tecnologia facilitando a
comunicação entre agência e cliente.

Entrega de ponta a ponta
Nós temos parceiros que ajudarão em todo o processo de desenvolvimento da
campanha. Não se preocupe, iremos te auxiliar em todo o processo de
desenvolvimento da campanha, independente qual seja sua ideia. Brindes, artes,
vídeos, site, hot site, displays, vitrine. Bem vindo a uma infinidade de soluções.

RESULTADO DENTRO E FORA 
DO PONTO DE VENDA



Serviços
A Colorate oferece um pacote de serviços de comunicação completo que
atende todos os perfis de clientes, independentemente do porte ou nicho de
cada negócio. Nossa equipe multidisciplinar está preparada para trazer as
melhores soluções no menor custo possível.

Ambientação
De PDV, escritório, vitrines e 
franquias.

Branding
e identidade visual.

Marketing Digital
Mídias Sociais, Criação de
Conteúdo, E-mail Marketing.

Links Patrocinados
Google Adsense, Facebook Ads, 
Bing e Yahoo.

Publicidade,
propaganda e impressos.

Desenvolvimento de Sites
e lojas virtuais.

Fotografia, Vídeos
e edição em geral.

Consultoria
de Marketing.



Trade Marketing 360 
Recrutamento e Seleção
De profissionais para projetos de promoção ao varejo.

Treinamento de Indução
Capacitação de profissionais adequados para a indução de cada tipo 
de projeto.

Gestão de Promotores
Avaliação de Desempenho, Mapeamento de roteiro, Benefícios e 
Plano de Carreira.

Gestão do Ponto de Venda
Plataforma Web Interativa, Dashs Online, Resultados/Vendas.

Logística Promocional
Gestão da Logística de materiais promocionais, com avaliação de 
entregas e prazos em todo o território nacional.



Alguns Clientes













































abmix.com.br

hoher.com.br

openingchannels.com.br

sarresearch.com.br

gracadarzi.com.br

veganah.com.br

goexec.com.br

rheady.com.br

saftech.com.br

pierottiuniformes.com.br

bestane-urologia.com.br

catalogobrasil.mattel.com/News

rihappy.com.br/fisher-price



Aguardamos seu contato :)


