


// excelência //
#agenciacafetecnologia



<<É importante saber que entre 

há de se regar e esperar >>
PLANTAR E COLHER

+5 anos
[concretizando sonhos]

ação

Ideia

estratégia



Como  funciona a #agenciacafetecnologia?

plantar
precisa de 

marketing?
entre em 
contato

diagnóstico da 
empresa

criação da 
estratégia

execução do 
projeto

obtenção de 
resultados

regar /esperar

Somos uma agência de comunciação 
integrada especializada no 

DESENVOLVIMENTO  e CRIAÇÃO  de 
MARCAS.

colher



DEFINIMOS E GERAMOS 
aparência e percepção 

visual única e integral da sua 
MARCA, produto ou serviço, 
objetivando obter equilíbrio 
entre FUNCIONALIDADE e 

CRIATIVIDADE.

<<O sucesso pode ser medido pelo impacto e 
engajamento dos seus clientes>>

Serviços #agenciacafetecnologia
001

DESIGN

+
design

integração execução

satisfação do 
CLIENTE

de
produtoeditorial

de 
identidade

gráfica 
digital

web gráfico



[ESTRATÉGIAS E TÁTICAS] criativas que gerem VALOR permitem 
conhecer as necessidades dos nossos clientes

... o que buscam, utilizam, fazem? como 
se comportam? como interagem?

<<CRIAMOS + ANALIZAMOS + PLANEJAMOS 
+ DESENHAMOS + IMPLANTAMOS = 

MARKETING>>

002

audiência

LOOK & FEEL

mídia

+ + +

mensagem objetivos

satisfação do 
CLIENTE

conectar

visual conteúdointeração provas



inteligência DIGITAL

Técnicas criativas e inovadoras para passar a 
MENSAGEM correta e gerar VALOR para a sua MARCA

003

posicionamento otimização

análise

mensagem

VALOR

rastreio

audiência
anúncioscomunicar

#MARKETING digital



<<Conteúdo + Distribuição + Engajamento = Resultados = Sucesso>>

004
“Consolide a presença da sua empresa na Internet 
através de conteúdo original de qualidade para o 

seu site e suas redes sociais.”

Definição 
das pautas 

junto à 
empresa

Ajustes de 
pauta se 

necessário

Publicação 
do artigo

RESULTADOS RÁPIDOS E DURADOUROS
Esta é uma excelente opção para alimentar de forma mais 
intensa os seus conteúdos na Internet (websites, redes 
sociais, canais de vídeo, comércio eletrônico, reviews de 
produtos, entre outros). 



Algumas empresas que acreditam na 
#agenciacafetecnologia

Nosso compromisso está em conectar os 
produtos e serviços da sua empresa com a sua 
AUDIÊNCIA



Av. Cândido de Abreu, 776 - sala 803
Centro Cívico
Curitiba - Paraná - Brasil
CEP: 80530-000
Tel.: 41 3078 7268

www.cafetecnologia.com.br

Somos focados em

através da Comunicação Integrada
GERAR RESULTADOS 


