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AGÊNCIA ECCO

A proposta da ecco é atuar como um facilitador na área da 
comunicação: tiramos a demanda de dentro da empresa e 
entregamos a solução pronta, restando ao cliente discutir e 
aprovar nossas ideias, planos e forma de execução. Damos 
todo o apoio necessário para suas ações de comunicação, 
seja no curto, médio ou longo prazo. Sempre dentro da 
verba e com muita criatividade, claro.

CONSULTORIA E GESTÃO DE COMUNICAÇÃO

A ecco também oferece consultoria e gestão de 
comunicação para empresas que não possuem 
departamento de marketing ou para aquelas cujo 
departamento precisa de um apoio. O objetivo é detectar 
pontos de melhoria na comunicação externa ou interna 
e atuar para resolvê-los. Isso é feito através de análises, 
estudos e entrevistas com o cliente e sua equipe. A seguir é 
montado um plano de ações com estratégias e cronogramas 
bem defi nidos, sempre de acordo com a realidade do 
cliente. O resultado é um planejamento com os pés no chão 
e os olhos no futuro, sem descuidar do aqui e do agora.
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Desenvolvemos materiais didáticos e gráficos como apostilas, catálogos, 
folders, folhetos, banners: o que você precisar, é só falar conosco.

MATERIAIS GRÁFICOS

Manuais de treinamento equipe de Vendas Toyota.

Manuais de Concessionários Mercedes-Benz.

Manual de treinamento Toyota.
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Impressos de ponto de venda Mercedes-Benz.

Material de Ponto de Venda Smart.

Portfólio de serviços Tradesys.
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Folder para ponto de venda Volkswagen.

Cartaz “Dia da Universidade Aberta” para Metodista.

Portfólio de produtos Engemet.
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Cartões de visita para Tradesys. Cartão de visitas para senador Jader Barbalho.

Marca e identidade visual criadas para Focofarma.

Quando a necessidade é criar sua marca, atualizá-la ou montar sua 
papelaria básica, fale conosco.

IDENTIDADE VISUAL

Marcas criadas pela ecco.
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Treinamentos são trabalhos complexos por natureza. A ecco descomplica criando a 
identidade visual do evento, materiais impressos, camisetas, banners e muito mais.

MATERIAIS PARA TREINAMENTOS

Identidade visual, impressos, camiseta e banners 
para o evento Pentágono, da Medley Farmacêutica.
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Se você precisa atrair ou sensibilizar seu público de um modo 
inusitado, nossas ideias vão ajudá-lo a alcançar seus objetivos.

AÇÕES DIFERENCIADAS

Cubos decorativos WWF para São 
Paulo fashion Week.

Ação de rua WWF Brasil para 
estimular novas adesões. 

Display WWF feito para o São Paulo Fashion Week.

Windbanner para WWF Brasil.
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Os meios digitais não são mais promessas, são uma realidade. Do planejamento 
ao design até a implementação e manutenção, atendemos nossos clientes do 
início ao fi m.

DIGITAL

Site e mídias sociais Rio Artes Manuais.Site, mídias sociais e campanha online eleições 
2010 para o senador Jader Barbalho.

Site/blog Sacando o Vinho. Site para York Plásticos. Treinamento online feito para Sanofi -Aventis.

Newsletter para Natura.
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Na ecco, o lado mais dinâmico do mundo digital tem uma atenção 
exclusiva: conosco, sua presença nas redes sociais está em boas mãos.

REDES SOCIAIS

Site e mídias sociais senador Jader Barbalho.

Site e mídias sociais Acrilex.

O projeto em números*

O projeto em números*

*período de 12 meses

12.242 seguidores

11.961 visualizações

208.021 visualizações

*período de 6 meses

4.351 seguidores

18.106 seguidores

48.746 visualizações

2.680 e-mails 
cadastrados na 
newsletter
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Fidelizar o público interno, mantê-lo alinhado em seus objetivos e motivado. 
Você já sentiu o poder do Endomarketing?

ENDOMARKETING

Banners para campanha de endomarketing Cerpo Oftalmologia.

Descanso de tela e testeira de computador para 
Cerpo Oftalmologia.

Folders para Engemet.

Jornal para público interno Engemet.
Mural gigante dentro da metalúrgica Engemet feito para relembrar os objetivos da empresa. 
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Comunicação criativa que desperta a atenção, interesse, desejo e 
ação em seu público - mais um serviço da ecco para sua empresa.
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Campanha de outdoors para Cerpo Oftalmologia.
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www.agenciaecco.com.br
Av. Bispo Cézar Dacorso Filho
218 Sala 2 Rudge Ramos SBC
09624000

agenciaecco.com.br/twitter

agenciaecco.com.br/facebook


