Seu negócio
em

www.umnostudio.com

A Empresa
Somos uma empresa vocacionada a fornecer soluções de tecnologia da informação,
marketing digital e comunicação institucional, de modos a atender os desafios e
necessidades do mercado em constante e rápidas mudanças.

“Eficiência e Imagem gera Reputação”
O mercado está cada vez mais exigente e os consumidores mais selectivos. Cada vez mais
é necessário que as instituições demonstrem eficiência e profissionalismo para ganhar a
confiança do consumidor e criar boa reputação. As soluções de gestão, relacionamento
com o cliente e imagem corporativa permitem criar diferencial na avaliação do consumidor.
Somos uma equipa de jovens inovadores, criadores, desenvolvedores e gerenciadores de
soluções que agregam valor à marca, aos produtos e serviços do nossos parceiros.

Serviços
Dispomos de uma combinação de serviços que garantem maior eficiência na resposta das necessidade
dos nossos clientes. Esta combinação resulta num fluxo que permite atender clientes nos diferentes
estágios de seus negócios, desde a criação, desenvolvimento ou upgrade no mercado em que actual.

MARKETING DIGITAL
Branding

Planificação, criação e gestão
de marketing digital focado
nos objectivos do negócio.

Vendas

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Desenvolvimento de websites, lojas
virtuais e sistemas de gestão na
web.

Presença
na web

CONSULTORIA

Soluções
de gestão

Fazemos consultoria de
imagem corporativa e
gestão de processos

Materializar
ideias

Adoção de
processos

- Uma boa imagem vale por mil palavras -

Programação Visual

Executamos programação visual de diferentes gêneros e formatos. Empregar
elementos estéticos do processo de comunicação visual, criar ilustrações,
aplicar tipografias e reproduzir outros elementos de identidade visual.

O design é a alma
para grandes
produtos.

Logotipos
Manual de identidade
Papelaria básica (cartão de visitas, envelope, papel timbrado)
Diagramação de Revistas / Livros
Relatório anual corporativo
Brochuras / Catálogos / Menu / Portfólio
Folheto / Banner / Rollup / Outdoor / Fachadas
Embalagens de produtos, e outros...

Ilustração
Criação e composição
Diagramação editorial

Maior alcance e resultado

Marketing digital
Fazemos gestão completa de Markting Digital.
Temos nos empenhado a ajudar os negócios a caminhar em direcção a missão
que tem definido. Criamos planos de marketing digital junto das instituições
para desenhar soluções que atendam ao plano estratégico.
Usamos das mais modernas e funcionais estratégias e técnicas de marketing
digital para garantir que os resultados sejam perceptíveis através das métricas
delineadas.

Otimização de busca (S.E.O)
Marketing de conteúdo;
Marketing de pesquisa;
Marketing de mídias sociais;
E-mail Marketing;
Marketing de vídeo;
Marketing de influenciadores;

Conteúdos
atrativos e
profissionais
Publicação patrocinada
Design profissional
Relação com audiência
Gestão de conteúdos
Avaliação de métricas
Relatórios periódicos

Sites, lojas virtuais, sistemas de gestão

Sistemas de informação

Desenvolvemos soluções de sistemas de informação para dar suporte
as actividades operacionais e comerciais de negócio e instituições.
Desenvolvmenos também website, portal institcional, lojas virtuais e
landingpages.
Combinamos as nossas soluções com o expertise em gestão de negócios,
que nos permite perceber melhor a necessidade do cliente, e assim moldar
a melhor solução para atender aquela demanda.
Representamos vários parceiros com soluções prontas a usar, para
necessidades genéricas.

SOLUÇÕES PRONTAS:
ERP OUTONO;
ERP Angola
Gestão de Escola, Creche;
Gestão de Caixa;
Gestão de Clínica.

Soluções
Inteligentes e
eficientes
Planos flexíveis
Instalação no local
Relatorios estatísticos
Formação de usuários
Actualizações

Alguns do nossos clientes
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“Aprendemos com o trabalho, que apenas com muito trabalho
podemos alcançar bons resultados”

Marginal de Luanda

Tel: 934 787 993
WhatsApp disponível

Cond. Girassol, 2221, Travessa das
Amoreiras, Viana - Luanda

www.umnostudio.com

geral@umnostudio.com
/1no.ao

@1no.ao

