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WADE COOPER, executive director, PDA International Africa:

”Belo Digital have played a key role in developing brand awareness and always
willing to go the extra mile for me and my company. Their turnaround time is world
class and their continual suggestions and support have ensured that optimum
exposure and results are achieved. They are exceptionally talented from a technical angle as well as from a business ”thought development” process which has
secured them a reputation of the highest standards. They have spent time with
each of my team members in person, assisting with technical queries, ideas for
go to market strategies and due to the time difference between South Africa and
Portugal often work long overdue standard operating hours and weekends.
I look forward to our future relationship with Belo Digital, they will be delivering on
PDA Africa’s partner websites through the Africa continent, what a great team in
all aspects and always a pleasure to deal with.
My best wishes for all future endeavors to the whole Belo Digital Team!”
www.pda-africa.com

FERNANDO RUFINO, presidente do órgão de administração, Centro Social do Carriço:

”Intuitivo, apelativo, simples e de fácil acesso, profissionais disponíveis com elevado grau de simpatia e profissionalismo.”

www.centrosocialdocarrico.pt

BELO DIGITAL
A Belo Digital – Agência de Comunicação tem como
core-business a criação de soluções web para empresas
ou entidades.

Aliando a criatividade à inovação, elaboramos as mais eficientes estratégias
de comunicação e marketing para impulsionar o seu negócio.
Temos à sua disposição as melhores soluções de web design, design gráfico
e web marketing.
Desenvolvemos websites institucionais com layout moderno e completamente
enquadrado com a área em que a empresa opera. Estes adaptam-se a computador,
smartphone e tablet, respeitando o novo algoritmo do Google.
Fornecemos também serviços na área de comunicação e imagem, possibilitando
aos nossos clientes fazer um restyling/rebranding à sua marca, disponibilizando
soluções gráficas para além do logótipo, como envelopes, papéis de carta,
cartões-de-visita, capas para arquivo de documentação, etc.
A Belo Digital assegura ainda, um serviço de web marketing que garante a gestão
de páginas empresariais nas diferentes redes sociais, a correta e eficaz gestão
de campanhas publicitárias e o desenvolvimento e implementação de campanhas de
email marketing com newsletters personalizadas para diferentes bases de dados.

“Design é a visualização criativa e sistemática dos processos de interação e das mensagens de diferentes atores sociais; é a visualização criativa e sistemática das diferentes funções de objetos de uso e
sua adequação às necessidades dos usuários ou aos efeitos sobre os recetores” Beat Schneider
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BRANDING: PERSUADIR OS DE FORA
A COMPRAR E PERSUADIR OS DE
DENTRO A ACREDITAR.
Wally Olins

JÁ IMAGINOU?

ALGUÉM SEM NOME,
ROSTO OU ASSINATURA?

Esta é uma forma simples
de compreender
a importância da identidade
visual no seu negócio.

A identidade visual é a primeira
impressão que o consumidor tem da
sua empresa, principalmente através
do logótipo, que deverá transmitir
credibilidade e confiança.

Ter uma boa identidade visual
é fundamental para apresentar-se
no mercado de forma sólida
e profissional.

Este faz com que o seu
negócio sobressaia em
relação à concorrência.

É imprescindível que a identidade
visual seja desenvolvida por
profisasionais. Só assim será
possível transmitir segurança ao
consumidor.

Esta cria notoriedade
e confiança por parte do
consumidor, aumentando
o lucro da sua empresa
e garantindo um maior retorno
no investimento feito.

A criação de uma identidade visual de qualidade constitui um elemento estratégico para que o seu negócio
ganhe mercado. O consumidor associa a qualidade do serviço/produto de uma empresa à imagem que esta
apresenta. Se os elementos visuais do seu negócio forem de baixa qualidade, o consumidor subentende
que o serviço/produto também o será.
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BRANDING
- Branding
- Naming
- Rebranding
- Identidade Visual

WEB MARKETING
- Banners
- Newsletters
- Assinatura de E-mail
- Gestão de Redes Sociais
- Gestão de Publicidade Online

DESENVOLVIMENTO WEB
- Website Institucional
- Website Corporativo
- Lojas Online
- Plataformas ensino/formação

AUDIOVISUAL
- Vídeos Promocionais
- Vídeos Institucionais
- Fotografia

ILUSTRAÇÃO
- Mascote de Empresa
- Infantil/Juvenil
- Digital

DESENHO DE ROUPA
- T-shirts
- Bonés
- Fardas
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Todos os projetos que chegam à Belo Digital
passam sempre por várias etapas.
Entendemos a ideia do cliente
e acompanhamos o desenvolvimento
de todo o projeto em tempo real.

Briefing

PRINT/EDITORIAL
- Flyers
- Posters
- Desdobráveis
- Brochuras

- Vinil viaturas/interiores
- Decoração de montras
- Lonas
- Autocolantes

- Convites
- Livros
- Infografias

Num primeiro contacto com o cliente,
procuramos as orientações do trabalho,
criando a solução que este procura.

PACKAGING
- Rotulagem
- Embalagens
- Etiquetas
- CD/DVD
- Wine Design

SINALÉTICA/EXPOSIÇÃO
- Sinalética Direcional
- Sinalética Informativa
- Sinalética Rodoviária
- Roll Up e Pop Up

- Stand/Expositor - Mupi
- Tenda
- Outdoor
- Banner
- Totem
- Bandeira

Desenvolvimento
Implementamos as soluções, apresentando-as,
posteriormente, ao cliente, finalizando-se, assim,
o trabalho e partindo-se para a sua aprovação.

MERCHANDISING
- Esferográficas
- Sacos
- Agendas
- Lanyards

- Pulseiras
- Isqueiros
- USB’s
- Chapéus de chuva

Teste e Entrega
Após a aprovação, testamos todo o projeto
realizado. Dos serviços gráficos aos serviços web, resolvemos os futuros problemas
e acompanhamos o trabalho até à sua
entrega.
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CASE

STUDY
FRIMEI - Hotelaria, Comércio
e Indústria, Lda (ANGOLA)

ACERCA DO PROJETO
Foi proposto à Belo Digital desenvolver um trabalho em

A Frimei tem uma base de negócio assente em
fogões industriais e domésticos, encastráveis,
redes de gás, lavandarias, mobiliário e diversos
equipamentos que representa e/ou comercializa
no mercado Angolano.
Esta abrange as seguintes áreas de negócio:
- Equipamento para indústria hoteleira
- Instalação de redes de gás
- Catering
- Indústria

Um case study é uma ferramenta de marketing, onde
se apresenta um caso de sucesso de um cliente após
adquirir as soluções de uma determinada empresa.
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diversas áreas de intervenção, levando a cabo uma estratégia
de comunicação, de forma a abranger diversos serviços.
Estes mesmos serviços vão desde toda a comunicação
visual, utilizando um processo criativoa com uma técnica
sustentada em imagens e conceitos para comunicar
a mensagem; acabando no desenvolvimento web;
entrando num campo de troca de informação e
interatividade, fazendo desse espaço uma ferramenta
fundamental no que diz respeito ao marketing de
comunicação e ao serviço de uma empresa.

Cada vez mais a sociedade é absorvida por impulsos visuais, sendo
necessário e imperativo uma identidade visual única e polivalente, capaz
de aumentar o valor da empresa.
Todo esse conjunto de elementos é importante para uma representação visual,
alargando a imagem aplicada da marca.

ÁREAS DE
INTERVENÇÃO:
Criação de logótipos
Estacionário com aplicações
- Folha de carta A4
- Cartões de visita pessoais
- Pasta de documentos
- Blocos de apontamentos
- Envelope DL
- Folha de orçamentos
- Documentos Internos

1.
2.

3.

4.

- Aplicação em Vestuário
- Etiquetas para equipamentos

5.

6.

7.

1- Folha de carta; 2- Cartão transparente; 3-Pasta de documentos; 4-Envelope(frente e verso); 5-Capa; 6-Bloco de apontamentos milimétrico; 7-Bloco de apontamentos quadriculado
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CASE

STUDY
IDENTIDADE
CORPORATIVA

*

Pretendia-se um logótipo universal,
dinâmico e versátil, abrangendo as
áreas de negócio sem alterar
o logotipo inicial.

*logotipo inicial

FOLHA DE
CARTA
Folha de carta A4

CARTÃO
DE VISITA
Sendo os cartões de visita um
objeto fundamental de promoção
da marca, quando pensamos em
destaque, oferecemos inovação.
Nesse sentido, o PVC transparente
foi a solução.
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PASTA DE
DOCUMENTOS
Pasta para documentos A4 com
cortante personalizado.

BLOCO
MILIMÉTRICO
Bloco de levantamento de obras para
Engenheiros.

BLOCO
QUADRICULADO
Bloco de apontamento A5.

ENVELOPE
Envelope tamanho DL com janela.
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CASE

STUDY
O crescimento de uma marca não passa apenas pela criação de uma boa identidade gráfica, é necessário haver uma
comunicação exterior criada estrategicamente para uma maior divulgação e reconhecimento da mesma.
Um design editorial tem de ser apelativo. Para tal, há que ser inovador, para que se garanta a diferença; há que ser
flexível, para que seja compatível com qualquer formato; e há que ser cuidadosamente desenvolvido, de acordo com
o perfil do público alvo a atingir.
Assim, o segredo está em construir uma estrutura de elementos que transmita uma mensagem e não apenas dispor
textos e fotografias no papel.

ÁREAS DE
INTERVENÇÃO:
Revista
- Publicidade de revista
- Apresentação de projetos
- Catálogo de produtos

Comunicação Exterior
- Lonas de obra
- Decoração de viaturas

1.
1. Publicidade de revista
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APRESENTAÇÃO
DE PROJETOS
Apresentação de projetos ao cliente.

DECORAÇÃO
DE VIATURAS
Personalização da viatura Renault
Maxity para a Frimei.

LONA
DE OBRAS
Lona de identificação de obras
a cargo da Frimei.
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CASE

STUDY
VESTUÁRIO
Vestuário de cozinha adaptado à
Frimei Catering.

APLICAÇÃO EM
EQUIPAMENTOS
Etiquetas em metal para aplicar em
equipamentos hoteleiros.

APLICAÇÃO EM
EQUIPAMENTOS
Bloco de apontamento A4.
Etiqueta metálica aplicada em equipamentos.

Bloco de apontamento A5.
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PARA DESPERTAR

EMOÇÕES

Uma boa apresentação causa sempre uma boa impressão e para o consumidor,
a sua qualidade equivale sempre à qualidade do produto.
O vídeo e a fotografia são duas poderosas ferramentas de comunicação que,
atualmente, as empresas têm ao seu dispor.
Estas são essenciais para uma comunicação mais eficaz entre a empresa e os vários
públicos, pois têm um grande poder de atração para todos os tipos de audiências.

ÁREAS DE
INTERVENÇÃO:
Audiovisual
- Video promocional
- Fotografia de produto
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CASE

STUDY
Concebemos websites com design apelativo e intuitivo.
Com responsive design otimizados para diversos ecrãs
(computadores, smartphones e tablets) e um rápido
carregamento das páginas.

ÁREAS DE
INTERVENÇÃO:
Criação de Website Corporativo
Web Marketing
- Banners
- Redes Sociais
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WEBSITE
CORPORATIVO
Através deste meio, a Frimei pode
manter o contacto com os seus
clientes, fornecedores, parceiros
e associados de uma forma mais
regular.

MULTIPLATAFORMA
Website concebido com responsive
desgin que se adapta aos diferentes
dispositivos, permitindo uma ótima
experiência de visualização, fácil
leitura e navegação com um mínimo
de redimensionamento.
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CASE

STUDY
REDES SOCIAIS
Aproximámos a empresa junto
dos seus clientes através das
redes sociais. Criamos páginas
paras as redes sociais com um
design atrativo e de acordo com
a identidade da empresa.

BANNER’S
Produzimos banners publicitários adaptados à publicidade
online proposta.
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Os nossos

SERVIÇOS
SOLUÇÕES WEB
•
•
•
•

Website Institucional/Corporativo
Microsite
Lojas Online
Plataformas Ensino/Formação

MARKETING DIGITAL
•
•
•
•
•

Gestão das Redes Sociais
Newsletters
Publicidade Online
Assinaturas de e-mail
SEO e SEM

DESIGN DE COMUNICAÇÃO
IDENTIDADE GRÁFICA
(BRANDING)
•
•
•
•

Criação de logótipo
Criação de marca
Aplicações (estacionário)
Manual de identidade

DESIGN EDITORIAL
•
•
•

Revistas
Livros
Catálogos

COPYWRITING
•
•

Construção/revisão de textos
Tradução de textos

DESIGN GRÁFICO
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartazes
Flyers
Mupis
Outdoors
Sinalética
Packaging
Ilustração
Decoração de Stand

PRODUÇÃO GRÁFICA
•
•

Impressão até grande formato
Realização de diversos acabamentos

MULTIMÉDIA
•
•

Vídeos Promocionais
Fotografia

WWW.BELODIGITAL.COM

BELO MESQUITA - NIF: 514 076 755

Rua Anzebino da Cruz Saraiva,
N.º 342, Piso 1 Esc. 9, 10
2415-371 Leiria | Portugal
TEL.: + 351 244 095 033
E-MAIL: hello@belodigital.com

