SOMANDO EXPERIÊNCIAS &
GERANDO RESULTADOS

SOBRE O ESTÚDIO
Inquieto e revolucionário, o Estúdio 520 vem atendendo as necessidades
dos nossos e dos seus clientes. Nós buscamos e encontramos o diferencial
que mais se adequa ao que você e seu público precisa.
Afinal, somos um estúdio sustentável de comunicação expêriente
na produção de conteúdo para eventos e empresas.
Nosso objetivo é buscar sempre o sucesso da sua empresa,
seus produtos ou eventos, com o foco em resultados.

ESPECIALIDADES
PROJETOS
Desenvolvimento de projetos de eventos
ou empreendedores, a fim de vender
produtos e/ou serviços.

EMPRESAS
Micro, Média e Macro organizações
em funcionamento, que podem chegar
mais longe e aumentar seu faturamento.

SERVIÇOS
ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO
PROJEÇÃO | CONCEITOS | CONTEÚDO

Uma das ferramenta mais importante
para o sucesso da marca é o planejamento.

WEBSITES

E-MAILS | DOMÍNIO | VANTAGENS

1

AUDIOVISUAL

2

YOUTUBE | MUSICAL | INSTITUCIONAL

Vídeos com foco na publicidade
do seu negócio, evento, etc.
Promova-se!

3

6

Backup ilimitado, tráfego ilimitado, e-mails
ilimitados, domínio grátis e ilimitadas alterações.
O que mais você precisa?

AUDIÊNCIA | OPORTUNIDADES | VISIBILIDADE

Utilizamos técnicas pouco conhecidas,
programamos todas publicações
e executamos após a sua aprovação.

ID VISUAL | RGB | CMYK

Além das criações da arte para qualquer
dimnensão, você pode optar por
receber seu material impresso.

5
SOCIAL MEDIA

ARTES GRÁFICAS

4
EVENTOS

PRÉ | TRAN | PÓS-EVENTO

Desenvolvimento de projetos, relatórios e
gestão financeira com auxilio de equipamentos
de última geração.

ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO
PROJEÇÃO
Uma das ferramenta mais importantes
para o sucesso da marca é o planejamento.
CONCEITOS
Uma marca que tem sua missão e valores bem definidos,
atraindo clientes, fidelizando e garantindo ótimos resultados.
CONTEÚDO
Depois do seus posicionamento no mercado, é a hora de provar
do que se é capaz. Um conteúdo bem elaborado será a porta de
entrada para um mercado bem sucedido.

AUDIO
VISUAL
YOUTUBER
Nós buscamos talentos e futuras celebridades
do YouTube. Pré-Requisito? Ser você.
MÚSICA
Desenvolvemos o roteiro, a gravação e edição.
A publicação também pode ser por nossa conta.
INSTITUCIONAL
Vídeos com o foco na publicidade do seu
negócio, evento, local, etc. Promova-se!

ARTES
GRÁFICAS
IDENTIDADE
Criamos a identidade visual e, de brinde,
uma apresentação corporativa.
RGB
Para toda e qualquer arte online com
todas as dimensões que você precisar.
CMYK
Além da criação da arte, você pode optar por receber
seu material impresso em mãos, pronto para uso.

EVEN
TOS
PRÉ-EVENTO
Desenvolvimento de projetos, gestão de redes sociais, criação
de peças promocionais e assessoria de comunicação completa.
TRANS-EVENTO
Ativação de eventos, gestão de equipamentos tecnológicos e
foco no alinhamento do evento com a própria identidade visual.
PÓS-EVENTO
Prestação de contas, controle de acesso, relatórios e
gestão financeira com auxilio de equipamentos de última geração.

LOREM IPSUM

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod
9:00 PM

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
9:00 PM

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation

SOCIAL
MEDIA

+ AUDIÊNCIA
Com publicações diárias e comentários nas redes sociais, a sua
marca vai despertar o interesse do seu público-alvo.
+ OPORTUNIDADES
Utilizamos técnicas pouco conhecidas, programamos todas
publicações e executamos após a sua aprovação.
+ VISIBILIDADE
Não deixe a sua marca ultrapassada. Usufrua mais da era digital.

WEB
SITES
E-MAILS
Usufruindo da nossa hospedagem barata, você ganha
infinitas contas de e-mails com seu domínio.
DOMÍNIO
Trazemos o seu domínio ou criamos um novo,
gratuito e exclusivamente seu.
VANTAGENS
Backup ilimitado, tráfego ilimitado, e-mails ilimitados, domínio grátis
e ilimitadas alterações. O que mais você precisa?

INVESTIMENTO
A produção está ansiosa para definir o seu plano de mídia.
Entre em contato para começarmos com uma assessoria
de comunicação direcionada às suas necessidades.

formas de
pagamento
Transferência Bancária
PagBank e Bradesco - Next.
Boleto Bancário*
Cartão de Crédito*
Cartão de Débito*
*consultar valores especiais

CONTE

COMIGO
EDUARDO MOREIRA
Produtor de Conteúdo
21 9 9512 1061 | 21 3547 7480

eduardo@estudio520.com
www.eduardo.estudio520.com
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EDU∆RDO
MOREIR∆
PRODUTOR DE CONTEÚDO

Produtor de Conteúdo,
graduado em Eventos pela Universidade Estácio,
mestrando em Comunicação & Cultura na UFRJ e
professor particular. Atuo com eventos desde 2008
e comunicação desde 2012.

estudio520.com
@estudio520

