


NOSSA
EQUIPE

Com mais de duas décadas de experiência no mercado de varejo, somos 
uma agência de comunicação integrada, com um time composto por talentos 
individuais unidos por propósitos: oferecer soluções eficientes,
criar conexões e gerar resultados. 

Muito mais do que criar estratégias, usamos a criatividade para transformar 
ideias em realidade de forma disruptiva, para alavancar a sua marca, seu 
negócio e suas vendas. E, acima de tudo, entregamos o que amamos fazer!

Convidamos você a conhecer um pouquinho desse amor! 



PAR
CEIROS

NOSSOS



MAR
KE
TING
ESTRATÉGICO

Entender as reais expectativas e necessidades 
do cliente está em nosso DNA. Buscamos soluções 
para resolver problemas que vão além da 
comunicação. Atuar com marketing estratégico 
ajuda a sua empresa a se tornar mais inovadora 
e, assim, obter maior inserção no mercado. 
Por meio de um diagnóstico, buscamos as 
melhores estratégias de atuação para execução 
de um plano efetivo. 

- Diagnóstico;
- Shopper marketing;
- Planejamento estratégico; 
- Posicionamento;
- Comunicação B2B e B2C; 
- Integração On e Off;
- Endomarketing;
- E-commerce (Loja Virtual).



CRIA
TIVIDADE

Integrar ferramentas inteligentes com ideias, 
conteúdos diversos, dados, insights, tendências, 

novas tecnologias, pessoas, personalidade, atitude e 
muito amor pelo que fazemos, resulta em ativações 

diferenciadas, campanhas e peças publicitárias dentro 
da realidade do seu negócio, com uma característica 

única e com resultados eficientes.  

Campanha 
Publicitária 

On-lineCatálogos

Folders de 
lançamento
e comerciais

Branding

Eventos
Diversos

Revistas

Flyers, guias 
e cupons 
de ofertas

Vídeos

Marketing e
PlanejamentoConsultoria

Comunicação
Visual

Produção Marketplace |
E-commerce

Embalagens





CAMPA
NHAS

PUBLICITÁRIAS
ESSA É A NOSSA EXPERTISE: Desenvolver a sua 

campanha considerando métricas assertivas e 
completas. Seja on-line, off-line ou ambas! Nossa 

equipe está preparada para entregar desde 
a definição das estratégias, planejamentos e 

desenvolvimentos dos conceitos criativos, até a 
produção e implementação da campanha, sempre 

otimizando o custo com a excelência na execução 
surpreendendo a entrega do trabalho desenvolvido.  



Vídeo 60’’
ACESSE PARA 

ASSISTIR

Campanha completa
* Catálogo de Ofertas
* Hotsite
* Mídias Sociais
* Vídeos
* Entre outros materiais

Catálogo de Ofertas
ACESSE PARA FOLHEAR



Vídeo
ACESSE PARA ASSISTIR

Campanha completa
* Comunicação Interna
* Banners de Site
* Mídias Sociais
* Vídeos
* Entre outros materiais



Campanha Completa
* Guia de Presentes
* Comunicação Interna
* Mídias Sociais
* Mala Direta Envelopável
* Entre outros materiais

Guia de Presentes
ACESSE PARA FOLHEAR



Key Visual (KV) para
Campanha Completa
* Layout 
* Diagramação
* Ilustração
* Impressão



Campanha Completa
* Comunicação Interna
* Guia de Presentes
* Hotsite 
* Mídias Sociais
* Entre outros materiais

Guia de Presentes
ACESSE PARA FOLHEAR



Campanha Completa
* Comunicação Interna
* Guia de Presentes
* Hotsite
* Urna 
* Balcão
* Mídias Sociais 
* Entre outros materiais

Guia de Presentes
ACESSE PARA FOLHEAR



Campanha Completa
* Comunicação Interna
* Guia de Ofertas
* Hotsite
* Mídias Sociais
* Entre outros materiais

Vídeo 60’’
ACESSE PARA ASSISTIR

Guia de Ofertas
ACESSE PARA FOLHEAR



Campanha completa
* Comunicação Interna
* Guia de Ofertas
* Hotsite
* Tag de Preço
* Entre outros materiais

Catálogo de Ofertas
ACESSE PARA FOLHEAR



DIGI
TAL
Muito mais que existir, sua marca precisa estar conectada 
com a sua persona. Por isso, nosso compromisso é 
humanizar essa relação utilizando a estratégia de funil 
de vendas, que se inicia com o reconhecimento da marca, 
passa pela consideração e finaliza com a conversão. 
Estamos preparados e antenados para elevar a presença 
da sua empresa no mundo digital e torná-la visível, 
relacionável e humanizada ao consumidor final. 

MAIS QUE RESULTADOS, PLANEJAMOS 
O SUCESSO DAS SUAS MÍDIAS SOCIAIS

- Planejamento e Estratégia;
- Planejamento ADS;
- Gestão de Mídias Sociais;
- Inbound Marketing;
- Blogs;
- Site;

- Otimização de Sites (SEO);
- Mídias Online;
- Branded Content;
- Aplicativos;
- E-mail Marketing
   e muito mais...



LANDING PAGE E SITE

GRUPO LINCE
CENTAURUS

PÁTIO CICA
SHOPPING

MOZACON

URBAN
MARKET

SHOPPING
CIDADE DAS ARTES



O CAMPEIRO
Instagram

DOM LORENZO
Facebook

SHOPPING  CIDADE DAS ARTES
Linkedin

Gestão de Redes Sociais
* Instagram
* Facebook
* Linkedln
* YouTube
* E muito mais

REDES
SOCIAIS



MRV METAIS SANITÁRIOS
Facebook

GRUPO LINCE
CENTAURUS
Instagram

BRITISH ACADEMY
Instagram



COMU
NICAÇÃO
VISUAL
Somos, exatamente, o melhor custo-benefício.  Buscamos exercer o Benchmarking, 
onde consiste em absorver os diferenciais da sua marca, além do conhecimento técnico 
dos insumos a serem utilizados em cada peça. Assim, podemos oferecer o melhor valor 
para atender as suas necessidades e, certamente, surpreender com nossos prazos e 
qualidades nas produções.



SHOPPING LIGHT
Tapume

ALAMEDA SHOPPING
Adesivo de Parede

ESPAÇO SKIN CARE
Placa Frontal

SHOPPING 
ESTAÇÃO GOIÂNIA

Adesivo de Parede 
Sala Comercial

SHOPPING CIDADE DAS ARTES
Adesivo de Stand de Vendas

GUTTO PLANEJADOS
Adesivo Ambientação



EVEN
TOS

Unimos o seu desejo com as nossas melhores ideias 
e realizamos eventos interativos, desfiles, ambientes 

instagramáveis, ações diversas com os mais variados 
temas e propósitos, atraindo, motivando e interagindo 

com o seu público.



AÇÃO INTERATIVA
(ON/OFF-LINE)
DIA DAS MÃES



AMBIENTAÇÃO 
DA CAMPANHA

EXPOSIÇÃO

DIA DAS MÃES

RÔBOS RECICLÁVEIS 



AÇÃO DESAFIO CHEF DE FAMÍLIA COM FELIPE CILLI
DIA DOS PAIS

• Participação de Felipe Cilli, 
cozinheiro-chefe do quadro “Chef 
em sua Casa”, do programa “Mulheres”, 
exibido pela TV Gazeta
• O vencedor da competição ganhou um 
almoço exclusivo do chef

Cozinha para 
campanha 

Dia dos Pais 
Suzano Shopping

Vídeo 60’’
ACESSE PARA ASSISTIR



DESFILE
COMPLETO

Vídeo 60’’
ACESSE PARA ASSISTIR

• Modelos infantojuvenis
• Modelos femininos
• Modelos masculinos
• Banda Pollo
• Ex-BBB Cacau Colucci
• Guilherme Leão, eleito o “segurança 
mais bonito do Metrô”



DESFILE
COMPLETO

Vídeo 60’’
ACESSE PARA ASSISTIR

• Modelos infantis
• Modelos femininos
• Modelos masculinos
• Ex-BBBs Eliéser Ambrósio e Kamila Salgado
• Apresentações de danças da escola Baila 
Comigo de Mogi das Cruzes



Vídeo 60’’
ACESSE PARA ASSISTIR

PAPAI NOEL
NO SUZANO SHOPPING E NO 

ITAQUÁ GARDEN SHOPPING



REVISTA,
CÁTALOGO E
E FOLHETO (ON/OFF-LINE)
O que marca a qualidade de nossos projetos editoriais é a experiência do 
nosso time. Temos a habilidade de criar o projeto completo, desde o seu 
nascimento, até o desenvolvimento do conteúdo, que engloba a criação 
do projeto gráfico com o DNA da sua marca, produção de moda, fotografia, 
diagramação, impressão, vídeos e planejamento para a distribuição do produto.  
Conheça nossos cases de sucesso e veja como a sua marca pode ter 
MUITO MAIS com o MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO. 

Acesse nosso 
portólio do 
ISSU através 
do QR Code.



REVISTA
(ON/OFF-LINE)



OUTRAS REVISTAS
IMPRESSAS DE SUCESSO

REVISTAS
DIGITAL



CÁTALOGOS, FOLHETOS,
FLYERS, CONVITES COMERCIAIS E CUPONS DE 

OFERTAS (ON/OFF-LINE)
Conhecer as características do varejo faz parte da nossa 
essência. Sabemos quais são as particularidades do seu 

público e, por meio de nossas peças únicas, levamos até o 
consumidor as principais ofertas, promoções, novidades e 

tudo de melhor que a sua marca tem a oferecer. 





DERS
FOL

DE LANÇAMENTOS
E COMERCIAIS

Nosso objetivo é gerar negócios! 
Apresentamos o lançamento 
de sua marca ou produto 
de forma completa e única, 
atraindo investidores e 
consolidando vendas.  









DING
BRAN
Criar uma identidade exclusiva e atemporal que 
transmita credibilidade é tão importante quanto 
atrelados à gestão exemplar e ações cotidianas que 
utilizem estratégias para o reconhecimento da marca e 
boa experiência aos clientes. Vale pontuar a importância 
da divulgação em multicanais que agreguem valor.

Transformar todos os anseios e tudo o que a sua 
empresa representa em uma marca não é uma
tarefa fácil. Por isso, nosso time é especialista 
nesse assunto. 





EMBALA
GENS

A embalagem é a primeira experiência do cliente com o produto, por isso 
entendemos e criamos embalagens criativas e envolventes, respeitando a 

essência da marca e causando impacto positivo ao consumidor final.
Nossa expertise é transmitir todos os diferenciais do produto, sua 

credibilidade, confiabilidade, surpresa e de fácil identificação da 
marca, agregando valor. Todo o desenvolvimento segue padronização, 
respeitando as normas e técnicas pré-estabelecidas de acordo com o 

seguimento, atrelado a criatividade e inovação.



ARCDAL
Embalagem para 
equipamentos

LIGNO CAT
Embalagem para 

granulado higiênico

O CAMPEIRO
Embalagem saco 

para delivery

O CAMPEIRO
Embalagem box

para delivery

ALAMEDA 
SHOPPING
Embalagem 
para presente



VÍDEOS
Cada vez mais os conteúdos audiovisuais vêm se tornando uma 
ferramenta indispensável para a comunicação com o seu público, 
seja com uma linguagem mais conceitual e com maior liberdade na 
mensagem ou algo mais direto e institucional. Produzimos vídeos nos 
mais variados estilos, atendendo às necessidades da sua empresa com 
qualidade técnica e de forma criativa que agrega valor e traz maior
visibilidade à sua marca. 

- Fashion filme;
- Making Of;
- Teasers;
- Vinhetas; 

- Institucional;
- Vlog;
- Animações para 
Mídias Sociais.

Acesse nosso 
canal no YOUTUBE 
através do QR Code.



ALAMEDA SHOPPING
Adesivo de Parede



/meplacomunicacao

Alameda Meyer J. Nigri, 513 - Cidade Cruzeiro do Sul - Suzano/SP
CEP: 08673-170

Telefone: (11) 2891-3910 | E-mail: contato@mepla.com.br

Entregamos o que 
amamos fazer!


