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IDENTIDADE
VISUAL



LOGOTIPO
Todo o logotipo passa pelo processo criativo e pela concei-
tução do mesmo, deste modo o logotipo visa transmitir de 
forma resumida a firma da empresa e a sua cultura organi-
zacional.
O processo criativo de qualquer logotipo envolve o briefing 
(recolha de informações úteis para a criação do logotipo) e 
um breve estudo sobre o tipo de empresa e vários outros 
factores.
De forma  resumida, o logotipo fala pela empresa em forma 
de imagem.



BANNER
Nos dias atuais comunicar, envolve uma imagem bem apetre-
chada. Trata-se de ter um design responsivo e impactante. O 
banner (seja digital ou fisico) aparece para está necessidade e 
visa promover um produto ou serviço por meio da imagem e 
com isto ter o alcance da mensagem para o público alvo, com 
isto vai poder fazer a venda do seu produto ou serviço. Não 
existe uma melhor forma de vender senão passada pela 
imagem gráfica.



IMAGEM PARA REDES SOCI-
AIS

No processo de gestão de 
redes sociais, existe algo a 
que chamamos de Social 
Media Post (ou seja uma 
imagem que visa promover 
ou falar do negocio), neste 
sentido, é importante que 
toda página tenha incluído 
imagens como estás, de 
formas a ter um visual 
bonito na própria página e 
transmitir quase sempre a 
mensagem daquilo que é 
objecto social da empresa e 
não só. Assim sendo, preza-
mos sempre pela qualidade 
visual das páginas adminis-
tradas por nós.



IDENTIDADE VISUAL 
Identidade visual é o processo pelo qual é definido a im-
plementação da marca em diferentes locais ou áreas, visa 
apresentar como será visto o logotipo quando implemen-
tado em papel timbrado, cartão de visita, envelope e em 
vários outros materiais.
O famoso estacionário é uma apresentação em maquete 
que resume a explicação sobre a implementação da marca 
ou a amostra da identidade visual.



GESTÃO DE REDES SOCIAIS
A gestão de redes sociais envolve um conhecimento no 
campo do Marketing Digital e uma noção ampliada sobre 
estas redes (saber algoritmos sobre as ferramentas).
O processo de execução envolve planilhas do excel para o 
planeamento e ferramentas de apoio profissional ao Mar-
keting Digital.
A LuiOzi usa das mais avançadas ferramentas para trazer 
o resultado desejado aos nossos clientes.

ABAIXO TEMOS AS REDES DAS
QUAIS FAZEMOS GESTÃO



WEBSITE



PACOTE COOL
+ 4 PÁGINAS 
1. HOME
2. SOBRE A EMPRESA
3. SERVIÇOS
4. PORTFOLIO
5. BLOG
6. TEAM WORKERS
7. GOOGLE MAPS
8. CONTACTOS

TEM A POSSIBLIDADE DE SLIDE 
SHOWS COM MAIS DE 3 FOTOS

INFORMAÇOES COM IMAGENS

INFORMAÇÕES COM VÍDEOS

TEM DIREITO A SUPORTE TÉCNICO.SERVIÇOS ADICIONAIS
1. Domínios (.COM, .CO.AO, .AO)
2. Hospedagem (2GB e 2 Emails, 5GB e 5 Emails, 
10GB e 10 Emails, 15GB e 15 Emails)
3. Suporte Técnico de Hospedagem (Gratuito)



PACOTE NORMAL
4 PÁGINAS 
1. HOME
2. SOBRE A EMPRESA
3. SERVIÇOS
4. CONTACTOS
5. GOOGLE MAPS (BÓNUS)

TEM A POSSIBLIDADE DE SLIDE 
SHOWS COM 3 FOTOS

INFORMAÇÕES COM IMAGENS

TEM DIREITO A SUPORTE TÉCNICO.

SERVIÇOS ADICIONAIS
1. Domínios (.COM, .CO.AO, .AO)
2. Hospedagem (2GB e 2 Emails, 5GB e 5 Emails, 
10GB e 10 Emails, 15GB e 15 Emails)
3. Suporte Técnico de Hospedagem (Gratuito)
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