SOBRE A ARTE FINAL
Desde 2003 nossa agência funciona assim: produz ideias sem fôrmas ou fórmulas prontas
porque também adoramos desafios. Tornamos concretas as ideias mais inusitadas,
transformamos em realidade o que você imaginar potencializando o que a sua empresa tem de
melhor. Viajamos pelo mundo das artes em suas mais variadas formas sem nos esquecer de
manter os pés no chão, mas permitimos que nossos criativos voem bem alto!

O que fazemos?
As engrenagens da Arte final são feitas de talento, competência, ousadia, risos e muita paixão. Tudo isso
sem perder a direção. Porque é possível sim haver competência e responsabilidade sem ser sisudo ou
careta, ter seriedade e ser leve, ter ousadia com inteligência e mais fácil ainda é se divertir fazendo o que
ama! Gostamos do diferente, do nunca experimentado, de formas, cores e beleza.

Nossos Serviços
Quer ousadia com qualidade e bons resultado? Seja bem-vindo à Arte final!

Planejamento de Mídia

Comunicação e Marketing

Branding

Para a boa disseminação do conceito e conteúdo
da campanha, o planejamento de mídia é
fundamental. É importante conhecer a fundo
cada meio de comunicação atual e tradicional no
mercado e seus respectivos veículos,
entendendo as vantagens e características de
cada um, para assegurar um melhor e mais
efetivo desenvolvimento do planejamento.

É a comunicação mercadológica. O marketing
explora todos os pontos da comercialização,
buscando sempre destacar a empresa e garantir o
bom relacionamento com o cliente, o que resultará
em vendas e fidelização com a marca.

A marca possui um conceito e valor intrínseco, que
define sua personalidade, principais características
e razão de ter sido criada. O gerenciamento da
essência da marca é fundamental para que ela se
reafirme no mercado e consiga passar a imagem
correta para seus clientes. O Branding visto do
ponto de vista estratégico engloba a definição da
missão e propósito da marca, da sua plataforma,
naming, arquitetura de marcas etc.

Design Inovador

Comunicação Coorporativa

Planejamento De Campanha

A percepção da marca é o ponto chave para seu
sucesso. Presente em todas as formas de
comunicação, o design se mostra incrivelmente
importante e indispensável para a criação e
manutenção da marca. A sua marca representa
toda a essência e conceito que sua empresa
gostaria de passar para seus clientes, segundo a
escolha da tipografia, cores, composição e
conceito, através do briefing e de uma profunda
pesquisa de referenciais.

A comunicação da empresa deve começar da forma
correta: de dentro para fora. Deve-se praticar uma
boa comunicação interna na empresa, entre os
funcionários e colaboradores, a fim de equilibrar e
alinhar os ideais da empresa. Tanto externa, quanto
interno, o tom da abordagem de comunicação da
marca deve ser o mesmo.

O planejamento de campanha é fundamental para a
execução dos projetos. Nele, desenvolve-se todo o
processo para a melhor veiculação da campanha,
garantindo que o público correto seja atingido pela mídia
certa e com a linguagem mais apropriada. Tais processos
agregam pesquisa de mercado, construção de personas,
plano de mídia, benchmaking e análise de dados.

PORTFÓLIO
Nossos clientes, assim como nossas ideias, são únicos. Por isso, os deixamos à vontade e
confiantes no trabalho que realizamos. Por meio de uma equipe multidisciplinar e incansável,
buscamos as melhores soluções em comunicação - para nós, grandes ideias vêm
acompanhadas de excelentes resultados.
Essa é a nossa arte, a nossa paixão, o que sabemos fazer melhor.

SITE
Cliente: Simplesmente Natural
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CAMPANHA
Cliente: Pax de Minas (Sete Lagoas)
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PAPELARIA
Cliente: Prevenir Assistencial
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CAMPANHA
Cliente: Uranium Crossfit
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PEÇAS ESPECIAIS
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MATÉRIAS
Cliente: Revista In Memorian
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PLACA
Cliente: Uai Soul
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DIVULGAÇÃO
Cliente: Lift Wod
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E N T R E E M C O N T AT O C O M A G E N T E

Venha tomar
um café!
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