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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

O QUE FAZEMOS?
IS S O, E MU ITO M A IS. . .

- 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.

Vectorização e criação de logotipos;
Manual de identidade;
Criação de Estacionário;
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 resultados

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.

S.E.O (Otimização de motores de busca)
- Otimização de busca orgânica através de técnicas para indexação de conteúdos;

S.E.M (Marketing de motores de busca)
- AdWords, Links, e Anúncios patrocinados em motores de busca e redes sociais;

Marketing de conteúdo;
Marketing de mídias sociais;
E-mail Marketing;
Vídeo Marketing;
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

PORTFÓLIO
T RAB AL H O S R EC E NTE S

Cliente: PHN Maquetes
Produtos: Website (mobile ready) + Gestor de conteúdos CMS

Website (www.phnmaquetes.co.ao)

Website institucional da empresa de arquitetura especializada em contrução de maquetes
multidimensionais. O site é preparado para dispositivos móveis, com gestor de conteúdos.

Cliente: ESA - Enginneering Services Angola
Produtos: Website (mobile ready) + Gestor de conteúdos CMS
Serviços: Gestão de conteúdos, Mídias sociais e Email Marketing

Website (www.esa-angola.com)

- Website institucional da empresa de Construção civil, Obras públicas e Exploração de Pedreiras.
O site é preparado para dispositivos móveis, com gestor de conteúdos, multilingua (Português e
Inglês).
- Gestão de mídias sociais, nomeadamente Facebook, Instagram e LinkedIn;
- Gestão de conteúdos de todos os canais;
- Link patrocinado;
- Email Marketing;

Cliente: Medline - Assitência Médica
Produtos: Website (mobile ready) + Gestor de conteúdos CMS
Serviços: Gestão de mídias sociais e Email Marketing

Website (www.medline-angola.com)

- Website institucional da empresa de Assistência médica e serviços ambulatórios. O site
é preparado para dispositivos móveis, com gestor de conteúdos, com serviço de marcação de
consulta.
- Gestão de mídias sociais, nomeadamente Facebook, Instagram e LinkedIn;
- Gestão de conteúdos de todos os canais;
- Link patrocinado;
- Email Marketing;

Cliente: Ulengo Center
Produtos: Website (mobile ready) + Gestor de conteúdos CMS

Website (www.ulengocenter.co.ao)

Website do parque de diversões e centro comercial Ulengo. O site é parte de um projecto de
activação digital para preparar a fase pós-pandemia.
O site é preparado para dispositivos móveis, com gestor de conteúdos.

Cliente: LTI - Logística & Transportes Integrados
Produtos: Website (mobile ready) + Gestor de conteúdos CMS
Serviços: Gestão de conteúdos, Mídias sociais e Email Marketing

Website (www.ltiangola.com)

- Website institucional da empresa de Logística e Transportes Integrados LTI. O site é preparado
para dispositivos móveis, com gestor de conteúdos, multilingua (Português, Inglês, Francês e
Mandarin).
- Gestão de mídias sociais, nomeadamente Facebook, Instagram e LinkedIn;
- Gestão de conteúdos de todos os canais;
- Link patrocinado;
- Email Marketing;

Cliente: NOSSA SEGUROS
Produtos: Simulador on-line de Fundo de Pensões
Parceria com a VIANSARI.

Cliente: MUNDIAL SEGUROS
Produtos: Simulador Automóvel e de Viagens on-line

ANÁLISE DE DADOS DOS CANAIS DIGITAIS

Cliente: BIDITAS
Produtos: Re-Branding de marca.
Margens de segurança

Carimbo

30mm

32mm

A Administração

50mm

A marca não poderá ser reproduzida com
largura inferior a 50 milímetro. Para tamanhos
uma cor

Cliente: Internacional Seguros
Produtos: Re-Branding de marca.

CMYK: 0.50.100.0
RGB: 247.147.30
WEB SAFE: #F7931E

CMYK: 100.91.32.25
RGB: 31.48.97
WEB SAFE: #1F3061

VERSO
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PASSE PESSOAL - INTRANSMISSÍVEL
PASSE DE IDE NTIFICAÇÃO

Internacional - Seguros

Nome: Fulano de Tal
Função: Gerente
Número: IS001

Flash Drive (pendrive)

geral@internacionalseguros.co.ao
www.internacionalseguros .co.ao
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Branco Neve

INTERN ACIONAL SEGURO S
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geral@in ternacionalseguros .co.ao
www.internacionalseguros .co.ao
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CMYK 100.91.32.25

Cliente: GINLOVERZ
Produtos: Criação de marca + Box

Empresa: INET Angola
Produtos: Pacote de peças para comunicação

Roll up (2x0.80m)

Manual digital do serviço de Gestão de Frotas.

OUTROS CLIENTES

GEPLI ANGOLA

QUALIDADE E MANUTENÇÃO
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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

