


QUEM 
SOMOS... 

Em 2005 nascia a Sinapse Soluções em Marketing com 
um único propósito: ser uma empresa focada totalmente 
em satisfazer os clientes através de resultados. 
 
Buscamos os melhores meios que possam trazer 
resultados concretos para o sucesso do seu negócio, 
minimizando burocracias e encontrando novas maneiras 
de impactar clientes, colaboradores e parceiros. 
 
Nosso trabalho inclui desde a propaganda impressa até 
pesquisas e treinamentos. Tudo de acordo com a 
necessidade de cada cliente. 
 
Atuamos há 15 anos no mercado e possuímos vivências 
em várias áreas, como Criação de Sites, Gestão de Redes 
Sociais, Publicidade, Marketing, Google ADS e SEO, 
Identidade Visual, dentre várias outras áreas, o que nos 
proporciona constante evolução e fortalecimento de laços 
com nossos clientes que são nossos grandes parceiros. 
 
Bem-vindo a Sinapse! 
Sua parceira em todos os momentos! 



MARKETING 
 Planejamento e Assessoria de Marketing 

 Pesquisa de Satisfação de Clientes 

 Pesquisa de Satisfação de Colaboradores 

 Cliente Oculto 

 Campanhas Promocionais 



Treinamentos voltados para empresas e pessoas que 
desejam se destacar no mercado. Temas voltados para 
atendimento ao cliente e redes sociais. 

TREINAMENTOS 

 A Magia Disney de Atender Clientes! 
 

 Aprenda a Liderar do Jeito Disney! 
 

 Se Walt Disney Fosse da Área da Saúde! 
 

 Aprenda a Gerenciar suas Redes Sociais do ZERO! 



 Desenvolvimentos de logomarcas 

 Manual de Identidade Visual 

 Catálogos , Portfólios, Cardápios, Flyers 

(Digitais e Impressos) 

 Cartão de Visita Virtual 

 Design de Embalagens 

 Comunicação de PDV 

 Sinalização Interna e Externa 

 E muito mais... 

PUBLICIDADE 



Criação de sites com designs surpreendentes, 
compatíveis com desktops, tablets e smartphones. 
 
Nossos sites são otimizados, com técnicas de SEO, 
facilmente gerenciáveis, possuem blogs, APP para 
acompanhamento de visitas em tempo real, chat online 
e grande interatividade com seus clientes. 
 

WEB SITE 



Sem tempo para fazer a Gestão das Redes Sociais  
da sua empresa de forma totalmente profissional?  
 
Possuímos vários tipos de pacotes que se adequa a 
qualquer tamanho de empresa. 
 
 Solicite tabela de valores com um de nossos 

consultores. 

GESTÃO DE 
REDES SOCIAIS 



PRODUÇÃO DE  
FOTOS E VÍDEOS 
Institucional | Eventos| Convenções 
Feiras | Catálogos e Making of  



NOSSO 
TRABALHOS 



SER INTERNACIONAL 

FAZ TODA A DIFERENÇA!  

A AF Design Services em Miami Beach, contratou a 
Sinapse como sua agência de publicidade para 
desenvolver toda a sua identidade visual, site 
institucional e publicidade em grandes formatos. Por 
se tratar de um mercado totalmente novo, os Estados 
Unidos, a Sinapse passou a utilizar novos critérios de 
atendimento para que os trabalhos tivessem a 
essência americana com um gostinho brasileiro. 
 
Trabalhos desenvolvidos: 
 
• Desenvolvimento de Logo 
• Manual de Identidade Visual 
• Comunicação Interna e Externa 
• WebSite 



SER INTERNACIONAL 

FAZ TODA A DIFERENÇA!  

A TRUSTED CONSULTANTS LLC em Miramar na Flórida, 
contratou também a Sinapse como sua agência para 
desenvolver toda a sua identidade visual. 
 
Trabalhos desenvolvidos: 
 
• Desenvolvimento de Logo 
• Manual de Identidade Visual 
• WebSite 



A MM Transporte e Logística contratou a Sinapse para 
redefinir a sua marca, criar  toda a sua identidade visual e 

desenvolver por completo o seu site institucional. 





Facebook | Instagram| Twitter | Linkedin 

PEÇAS 

PUBLICITÁRIAS 

REDES SOCIAIS 



MATERIAL 

INSTITUCIONAL 
DIGITAL E IMPRESSO 

Catálogos | Cardápios| Folders 
Portfólios | Cartão de Visita 



MATERIAL 

INSTITUCIONAL 
Anúncios de Revistas| Encartes 
Panfletos | Flyers 



QUEM CONFIA 

NA SINAPSE 



SINAPSE SOLUÇÕES EM MARKETING 
TELEFONE (85) 3213-7307 | WHATSAPP (85) 99971-1108 

COMERCIAL@SINAPSEONLINE.COM 
 

WWW.SINAPSEONLINE.COM 
RUA LEONARDO MOTA, 1394 - LOJA 6ª - ALDEOTA 

POR TRÁS DO SHOPPING CENTER UM 


