


A SOMOS Propaganda é um modelo de agência de publicidade 
que apresenta uma estrutura flexível e ágil que permite a 
interação entre sua equipe interna e clientes, conseguindo uma 
performance consistente com foco total nos resultados. 
 
Além disso, SOMOS focados na criatividade e priorizamos a 
ideia, buscando soluções ousadas e eficientes. Desenvolvemos 
campanhas a partir de um planejamento estratégico que permita 
ter uma leitura completa da necessidade de nossos clientes, 
sendo uma extensão dos seus departamentos de marketing.

Oferecer um serviço de soluções de comunicação, conteúdo e 
entretenimento de forma lucrativa, criativa e responsável. 
 
Ser referência para os clientes, colaboradores e parceiros como 
uma empresa inovadora e competente. 
 
Honestidade, comprometimento, inovação, responsabilidade, 
criatividade e bom humor.

NOSSO PROPÓSITO 
É COMUNICAR E 
APRESENTAR SOLUÇÕES 
ESTRATÉGICAS DE 
COMUNICAÇÃO.



PLANO DE AÇÕES
Documento que contextualiza a atuação da empresa, púbico-alvo, objetivos 
de uma comunicação para um determinado período, fatores de risco, aná-
lise de concorrentes, pesquisa de campo (se necessário), escolha de ações 
para a comunicação, previsão de gastos, análise de ROI e relatório final.

CAMPANHAS PARA REDES SOCIAIS
Definição de metas e objetivos, avaliação de recursos disponíveis, 
identificação do público-alvo, plano de investimento, produção de 
conteúdo e monitoramento.

MARCA, PAPELARIA E
MANUAL DE IDENTIDADE
Desenvolvimento visual para criar a identidade de uma empresa 
e torná-la mais conhecida, desejada e consumida.

EMBALAGENS
Criar uma linguagem visual para produtos adequada ao ponto de 
venda, após análise de fatores como concorrência e hábitos do 
público-alvo.

CAMPANHAS PROMOCIONAIS
E INSTITUCIONAIS
Seja com o objetivo de estimular a compra de um serviço ou pro-
duto ou valorizar aspectos conceituais de uma empresa, o desen-
volvimento de uma campanha visa fortalecer a marca e criar uma 
relação íntima com o consumidor da empresa.

ANÚNCIOS
Seja em tevê, rádio, revista, outdoor... a criação e desenvolvimen-
to de uma ideia alinhada a um objetivo de comunicação.

GESTÃO DE FANPAGE
Criação, postagem, atualização e relatório de conteúdo planejado 
para as redes sociais Instagram e Facebook.

CAMPANHAS NO GOOGLE
Estratégia para aumentar a performance de links patrocinados em 
resultados do buscador do google.

GESTÃO DE CANAL NO YOUTUBE
Desenvolvimento de Identidade visual do canal e dos vídeos, rotei-
ro, produção, filmagem, edição, publicação e divulgação dos vídeos

PLANO DE MÍDIA
Documento que mapeia os melhores veículos e ferramentas 
para alcançar o público-alvo através da análise de audiência. 
Este documento traz a descrição das ações, o cronograma e 
a verba (valores e negociações) para mídias online e offline.

PLANEJAMENTO

ONLINE

OFFLINE

ÁREA DE
ATUAÇÃO



UFBA

Reformulação de logomarca e 
identidade visual para a UFBA – 
Universidade Federal da Bahia. Aliando o 
clássico com o contemporâneo, a logomarca 
teve um índice de aceitação muito grande 
perante o público alvo. A Somos criou a marca e 
desenvolveu o manual de identidade visual 

BAGDÁ

ECMAN ENGENHARIA

PENA CAL GALERIASEPEX BAHIA

aLAMEDA DAS ESPATóDEAS ,  501  •  Salvador ,  Bah ia  
 7 1  3342 4006 •  www.bagdatapetes .com.br   
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Foram desenvolvidos
dezenas de anúncios
para a Bagdá Tapetes.
Em cada um, um objetivo
diferente e uma solução
visual que buscou atingir
o público-alvo 

RENOVA ENERGIA

A Renova Energia é uma empresa produtora 
de energia eólica. A Somos Propaganda 
realizou diversas campanhas internas que 
promoveram a segurança e a qualidade de 
vida para os colaboradores e realizou também 
diversas campanhas de conscientização e 
orientação para a comunidade nos locais de 
atuação da empresa 



VEGA ENGENHARIA

SINAPRO BAHIA

A Somos Propaganda 
desenvolveu a 
apresentação institucional 
da Vega, conceituando a 
empresa e explicando o 
seu portfolio de serviços 
e obras. O material tem 
uma pasta com folhas 
encartadas e com tradução 
para o espanhol 



BAÚ +

CATTEDRA

QUATRO ESTAÇÕES

PAULO DARZÉ 
GALERIA

DOISA 
ARQUITETURA

ESCOLA RECANTO DE FADAS

A Somos 
Propaganda 
desenvolveu a 
criação dos sites 
responsivos para a 
Paulo Darzé Galeria 
de Arte e para a  
DoisA Arquitetura 

A Somos desenvolve 
estratégias e layouts para 
os mais diversos produtos 
digitais: Site, blog, fanpages, 
cards... tudo o necessário 
para uma atuação completa 
no universo online 

Para a campanha do novo Showroom 
da Baú+ foram utilizadas diversas 
mídias, integrando a comunicação. 
Foram desenvolvidas peças para 
outdoor, spot para rádio, postagens 
para mídias sociais, mala direta, 
marketing digital, entre outras peças 

POLLUKIDS

CORTE MÁGICO



TC3 MISTER CONSTRUÇÃO
KIAROA

Foram desenvolvidos dois materiais 
impressos para o Kiaroa Resort, um dos mais 
famosos destinos turísticos de alto padrão 
do país localizado no sul da Bahia. O primeiro 
material foi um folder institucional e o 
segundo job foi um book imobiliário 

CASULO

CASCATEL

Foram criados anúncios 
de revista para a 
Casulo Tecidos, com 
finalidades diversas. 
Sempre explorando a
diversidade de tecidos 
da loja e a vantagem da
pronta-entrega 

TCE
“Educação é da nossa
conta” foi um evento que reuniu 
diversas instituições para discutir 
as contribuições de pensadores da 
educação no País para uma execução e
fiscalização das políticas relacionadas 
ao tema. A Somos Propaganda foi 
responsável pela marca, comunicação 
interna e externa, brindes, impressos 



DEPPEAL

PAMPONET 
ADVOGADOS

INSTITUTO COUTO MAIA

CENTRAL DA BAIANABAÚ SIGNATURE

PALACETE DAS ARTES

A exposição “Diego e Frida”, exibida no 
Palacete das Artes, foi composta por quase 
40 fotos de acervos pessoais de amigos e 
familiares dos artistas mexicanos Diego 
Rivera e Frida Kahlo. Essa foi a base 
de todo o desenvolvimento e criação 
da identidade visual da exposição 
itinerante, passou por grandes 
cidades brasileiras e teve a Somos 
Propaganda como a idealizadora 
das peças de divulgação 

PARK CAR



SOMOSPROPAGANDA.COM.BR
Av. Tancredo Neves . Ed. Esplanada Trade Center, 1485 - Sala 1301

Cep: 41820-021 - Caminho das Árvores . Salvador . Bahia . Brasil

(71) 3506 3777 . somos@somospropaganda.com.br
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