


Curiosidade e desafios 
nos motivam 
Estamos sempre a 
procura de novas 
possibilidades e meios 
de atender entre os 
diversos canais de 
comunicação.  
Estudo de mercado e 
tendências. 

•Novas Relações  
•Novas Soluções 
 
•Atendimento Profissional  
• ao Consumidor 2.0 
  (com Gestão do Conhecimento)  
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Aqui, o atendimento 
criativo é aquela que 
traz resultado, por 
isso temos em nossa 
metodologia de 
trabalho a avaliação 
de resultados e, se 
necessário, ações 
corretivas.   

• Métricas e Relatórios  

• Sistema Online de 
Controle 
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Saber onde 
queremos chegar é 

fácil. Agora, saber o 
caminho é o que faz 

um projeto ter 
sucesso.  

• Planejamento estratégico 
   de comunicação 
• Gestão e Acompanhamento 
  de Projetos 
• Testes pré viabilidade da campanha 
• Plano de negócio 
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Não pensamos 
de forma única. 

Planejamos 
regionalmente 

Estamos preparados 
para trabalhar em 
todo o território 
nacional e em alguns 
países que mantemos 
acordos operacionais.  

Disponibilizamos 
números VoIPs para 
todos os principais 
estados brasileiros 
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Redução no custo das 
ligações e centralizar o 
atendimento para 
nossa central é uma 
das nossas soluções 
  



Conhecimento 
compartilhado 

se multiplica 
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Assim, criamos um conceito diferente  
de relacionamento entre  
atendimento e cliente,  
onde em reuniões descontraídas  
trocamos ideias e informações  
sobre tendências, novidades,  
direcionamento de  campanha e outros. 
 



portfólio eventos diferenciais conceito 
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Vendendo para 
seu principal 
cliente, seus 
colaboradores. 

• Motivação 
• Envolvimento 
• Fidelização 

• Marketing  
• Relacionamento 
• Incentivo de Vendas 
• Marketing Direto 
• Premiações 
• Ações Sociais e Culturais 
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Hoje criamos uma 
relação com os 
consumidores 

dialogamos com 
os clientes 

•Inovação 
•Viabilidade 
•Concorrência 
•Parceiros 
•Tendências 
 

• Criação 
• Gestão 
• Recall 
• Crise 
• Pré - estreia 
• Pesquisa 
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EVENTOS 
 
Uma divisão 
estratégica da  
SAC 2.0            
entre  todas as 
nossas ações. 

• RSVP 
• Credenciamento 
• Planejamento 
• Feiras 
• Convenções 
• Eventos 

• Contact Center 
• Recepção 
• Treinamentos 
• Prospecção 
• Ações Interativas 
• Treinamento virtual 
• E-books 
• E-learning 
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Nossos Clientes e 
Parceiro 

• Concurso \ Sorteio 
• Promoção Vendas 
• Credenciamento 
• RSVP 
 
• Gestão de Crise 
• Recall 2.0 
• Teste Drive 
• Tele Marketing 
• Pós Venda 

• Lenovo 
• Peixe Urbano 
• Facebook 
• Atualuxo 
• Nextel 
• GM 
•Rio 2016 
• BMW 
• Coca - Cola 
•Vivo l Telefônica 

Sua empresa em ação. 
•Front 360 
• Agita Brasil 
•Bullet 
• Dream 
• Team Worker 
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Clientes  Banco Itaú 

  Ações  
  Endomarketing 
  RSVP 
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Clientes  Banco Itaú 

  Ações  
  Endomarketing 
  RSVP 

Evento Jeep 70 anos  
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Clientes  Peixe Urbano 
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Clientes Nextel 

 Cirque Du Soleil 
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Clientes Vivo l Telefônica 

Evento Principal da    
Fusão entre as marcas  



Contato 
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