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Quem Somos
Somos uma agência de Design e Comunicação, criada
para disponibilizar um vasto leque de soluções na área
da comunicação, para a dinamização da imagem das
empresas, produtos ou serviços, com um conceito de rapidez
e qualidade, a preço competitivo.
A Açores no Coração foi criada com o intuito de oferecer
novas soluções de criatividade e rigor às empresas da Região
Autónoma dos Açores. Contamos com uma equipa jovem,
dinâmica e apaixonada pela definição de estratégias inovadoras,
que despertem novas emoções nos consumidores e que oferecem
garantias de diferenciação às marcas representadas.
Contamos com profissionais formados nas áreas de Publicidade,
Marketing, Eventos, Web, Design e Comunicação,
entre outras áreas.
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Missão
Comprometemo-nos a conquistar o coração da sua empresa, através de uma relação de extrema confiança, de
dedicação constante e do perfeito entendimento pelo
seu negócio. Valorizamos a comunicação dentro e fora
da sua empresa e acreditamos que resultados positivos
advêm desta união.
A Açores no Coração gera emoções e faz bater mais forte o
coração dos consumidores da sua marca. Porque a primeira
impressão é a que fica, que seja amor à primeira vista.
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PORQUÊ A DESIGNAÇÃO AÇORES NO CORAÇÃO?
A designação “Açores no Coração” surgiu naturalmente, dado o
amor sentido por toda a equipa, não só pela profissão exercida,
mas também pelas origens e pela terra que nos viu nascer e crescer.
É com orgulho que nos dedicamos a potencializar o crescimento
económico e cultural das empresas, marcas e produtos da
nossa região.
PORQUÊ ESCOLHER A AÇORES NO CORAÇÃO?
Porque fazemos bem ao coração da sua empresa e porque somos apaixonados pela sua marca. É com esta paixão que transformamos trabalho em sucesso.
Acompanhamos o seu negócio desde o primeiro contacto até
à finalização de cada trabalho, através da oferta de serviços
integrados.
Encaminhamos o seu negócio no sentido de aumentar a notoriedade da sua empresa, gerar e fidelizar os seus consumidores
e aumentar o volume do seu negócio.
Caracterizamo-nos pela uniformização da sua imagem criando
uma visibilidade ímpar no mercado.
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Design & Comunicação
Cada projeto é exclusivo e intimista. O conceito é a alma do
projeto e de um trabalho em equipa direcionado.
Dedicamo-nos de coração a cada etapa.
Conceptualizamos linhas gráficas coerentes, materializamos
ideias e criamos design gráfico com significado.
Dedicamo-nos sobretudo a absorver ideias e, uma vez
apaixonados pelas mesmas, conferimos-lhes forma.
Damos atenção a cada detalhe, porque cada trabalho
é encarado como sendo único.

Design gráfico, industrial,
de produto, editorial
e de equipamento.
Criação de logótipos, slogans,
ativação de marcas
e produção gráfica.

Damos forma ao seu negócio
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Publicidade
Desenvolvimento e implementação de estratégias criativas,
acompanhamento de produções e, gestão e compra de
espaços publicitários.
Publicidade Above e Below The Line: Outdoors, Mupis,
Imprensa, Rádio, TV, New Media, Publicidade em viaturas.
Pretendemos que as pessoas se apaixonem pelas marcas
fidelizando públicos-alvo.

Desenvolvimento de
estratégias e implementação.
Compra e gestão de espaços
publicitários.
Publicidade Above e Below
The Line.
Geramos insights.

A nossa paixão na sua comunicação
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Eventos
Desenvolvimento de estratégias de motivação e promoção
das empresas e dos seus produtos junto do público interno
e externo.
Combinamos uma elevada experiência e inovação na
preparação de cada evento.
Temos como objetivo oferecer serviços organizados com
vista a tornar eventos empresariais um êxito, enquandrando-se nos desejos de cada cliente, com os profissionais
à altura para concretizar os seus sonhos.
Para estar totalmente focado no seu negócio e nos seus
clientes, responsabilizamo-nos por toda a gestão do seu
evento para que tenha apenas um interlocutor: nós.

Congressos, seminários,
feiras, lançamento de produto,
decoração de espaços, eventos
musicais, animação infantil.

Fazemos do seu acontecimento o nosso êxito
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Promoções
Acreditamos que as ações promocionais poderão resultar de
uma forma mais eficaz, aliada a outros meios de comunicação.
Embora tenhamos noção de que, dependendo do objetivo
do cliente, estas possam funcionar isoladamente.
A Açores no Coração, além de disponibilizar um serviço de
oferta de promotoras, tem como prioridade avaliar antecipadamente a escolha do(a) promotor(a) para que este(a) vá de
encontro à estratégia do cliente.

Promoções de produtos,
degustação, desenvolvimento
de ações no ponto de venda
e distribuição direta.

Divulgamos a sua marca com dedicação
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Web
O mundo da internet é um mundo cada vez mais influente no
mundo da publicidade e da comunicação.
Vantagens da Comunicação na Internet:
• Mais barato;
• Mais rápido;
• Atinge um maior número de pessoas (efeito viral);
• Resultados de campanhas mensuráveis.
WEB DESIGN
Propomos um design único, inovador e funcional, adequado
à comunicação da sua empresa.
Desenvolvemos websites, com a vantagem de que o nosso
cliente, poderá ter acesso a todo o conteúdo do seu site,
podendo atualizá-lo, sempre que necessário.

Design, implementação
e manutenção.
Redes Sociais, SEO, SEA e E-mail
Marketing.

O seu negócio ao alcance do mundo
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WEB MARKETING
SEO, SEA e E-mail Marketing
Search Engine Optimization:
Consiste num conjunto de técnicas de otimização, que visam o
melhoramento do posicionamento de um determinado website
ao nível dos principais motores de busca e nas principais palavras-chave que caracterizam o seu conteúdo.
Após a conclusão do processo de otimização, é necessário haver
um acompanhamento (manutenção) pontual do site, por forma
a preservar o posicionamento adquirido. Esse acompanhamento
refere-se essencialmente à continuidade da estratégia off-site.
Search Engine Advertising:
É uma estratégia complementar ao SEO, pesquisa natural de palavras, é um serviço pago ao Google, onde as empresas e as marcas investem com o objetivo de ganharem visibilidade/ notoriedade e, desta forma, aumentarem as vendas dos seus produtos
e serviços.
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E-mail Marketing:
O E-mail Marketing visa promover produtos, serviços, e marcas (entre outros), com o objetivo de estabelecer um contacto
direto e/ ou permanente com os clientes e potenciais clientes
através de envios de newsletters personalizadas.
REDES SOCIAIS > FACEBOOK
Com a evolução da internet e da comunicação interativa, torna-se
importante as marcas estarem presentes em redes sociais e,
dessa forma, reforçarem a sua aproximação com o público.
Tão importante como criar uma página para a sua empresa ou
marca no Facebook é pensar na melhor forma de a promover
junto do público-alvo. Como angariar fãs para a página que eles
não sabem que existe?
Uma forma eficaz de angariar fãs passa pelo desenvolvimento
de ações promocionais. Conduzir a marca ao contacto direto
com os followers.

O seu negócio ao alcance do mundo

