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Design Gráfico
Desenvolvimento de soluções em 
comunicação impressa, tendo como foco 
total a real necessidade do cliente, atrávés 
de técnicas e conceitos publicitários. Tudo 
isso pensando no relacionamento entre a 
marca e o consumidor.

Campanhas Publicitárias
Para que uma campanha publicitária 
realmente atinja seu alvo, é necessário 
antes de mais nada, conhecer muito bem 
o cliente e o seu público-alvo. Através
desta análise é definida toda estratégia a
ser criada, off line e/ou on line.

Web Design
O mundo virtual é uma realidade. A 
internet se tornou mais do que um ponto 
de venda, ela se tornou um ponto de 
relacionamento. A STRAUSS desenvolve 
sites, blogs, e-commerces com design 
exclusivo de acordo com a necessidade 
do cliente.

Conteúdo Web
Criamos conteúdo de sites para empresas 
dos mais diversos segmentos, através de 
textos, gráficos, estudos, relatórios, filmes, 
materiais para download. Tudo isso feito 
através de uma vasta pesquisa nos mais 
diversos meios de comunicação.

Notícia
Mídia espontânea, releases, press kits, 
manter relações confiáveis com os meios 
de comunicação, objetivando ser fonte de 
informação constante. Informar sobre 
assuntos pertinentes aos meios,  
mantendo a boa imagem do cliente

Métricas
Mecanismos de controle e mensuração de 
resultados, através de relatórios de 
menções como clipagem de resultados, 
análise de visibilidade, abrangência da 
marca, relatório de resultados nas redes 
sociais, dentre outros..

Fotografia
Para que uma mensagem seja transmitida 
de forma a impactar ainda mais, a 
fotografia é essencial e a STRAUSS 
possui equipamentos de alta resolução, 
assim como profissionais que conseguem 
captar a sensibilidade através da lente.

Manipulação Digital
Uma vassoura que estava onde não era 
pra estar, um emaranhado de fios, sujeiras, 
imperfeições, céu azul, a lista é grande da 
quantidade de retoques que é necessário 
fazer nas fotos, e a equipe da STRAUSS 
está apta a realizar estes “milagres”.

Produção Gráfica
De nada adianta uma bela criação, uma 
direção de arte impecável, fotos que foram 
manipuladas digitalmente, se a gráfica 
não corresponder, para evitar essas e 
outras decepções a STRAUSS trabalha 
em parceria com gráficas especializadas.

RTVC
Os meios de comunicação mais 
tradicionais, a STRAUSS também atende 
nas nestas áreas, produzindo filmes 
comerciais para TV/Cinema/Web assim 
como spots e jingles para rádios, para os 
mais diversos segmentos do mercado.

Estratégias de Comunicação
Elaboração de um planejamento de 
trabalho que, inclui quais serão os 
veículos-alvo, quais serão as editorias 
escolhidas (moda, gastronomia, economia, 
saúde etc) e quais assuntos poderão ser 
enviados para a imprensa. 

Follow up
No intuito de gerar mídia espontânea, 
entra-se em contato com repórteres e 
editores no objetivo de oferecer uma pauta 
(assunto); estabelecer contato com os 
jornalistas; confirmar se o jornalista 
recebeu um e-mail enviado.

Planejamento Estratégico
Uma publicidade por mais bem criada que 
seja, se não houver um planejamento 
estratégico, não alcançará seus objetivos. 
Na STRAUSS o marketing trabalha junto 
com a criação fazendo com que o cliente 
invista e não gaste com publicidade.

Social Media
As redes sociais vieram pra ficar. 
Instagram, Facebook, Whatsapp, Blogs, 
Twitter são ótimas ferramentas de 
relacionamento, porém muitas empresas 
não sabem como se utilizar delas. Por isso 
a STRAUSS faz isso pela sua empresa.

Mobile
Tablets, smartphones, ultrabooks, 
pesquisas apontam que hoje os 
dispositivos móveis, ganham disparado em 
acesso a internet, sua empresa pode estar 
na mão de todos os clientes através destes 
devices dotados de apps exclusivos.

SEO
A sua empresa pode ter o mais belo site, 
mas mesmo assim pode não estar 
aparecendo nos grandes mecanismos de 
buscas como GOOGLE, BING, a STRAUSS 
também atua nesta área, proporcionando 
maior visibilidade da sua empresa.

Gerência de Produto
Acompanhamento total do produto desde a 
sua concepção, estágios de pesquisas, 
design de embalagem, desenvolvimento e 
fabricação até o lançamento afetivo no 
mercado.Refere-se às características e 
atributos que o produto/serviço necessitam.

Definição de Custos
Estudos são realizados para que seja 
determinado um acordo de custos, poder 
aquisitivo do mercado, e preços dos 
produtos concorrentes. Aqui são definidas 
as estratégias de valores e como será 
cobrado do cliente.

Arquitetura de Marcas
A identidade mais importante de um 
produto é o seu nome. A STRAUSS através 
de estudos e pesquisas está apta a 
estrututar e relacionar os nomes das 
marcas entre si e com o publico-alvo da 
sua empresa.

Manual de Identidade Visual
Este manual é de grande importância pois 
ali se encontra todas as possibilidades e 
variedades de utilização da marca, bem 
como sua padronagem de cores e fontes. 
Todas as marcas criadas pela STRAUSS 
são acompanhadas deste manual.

Ambientação PDV
O ponto-de-venda é onde o cliente se 
relaciona com a marca. Sacolas, stoppers, 
banners, cestões horizontais e verticais, 
forração de gondolas, precificadores, 
embalagens de venda, embalagens 
promocionais, stands e vitrines.

Registro de Marcas
Assim como o nome é a identidade mais 
importante, o seu registro também o é. A 
STRAUSS atende a mais esta necessidade, 
muitas vezes esquecidas pelos clientes e 
que acarretam em sérios problemas 
judiciais porsteriormente.

Distribuição de Vendas
A distribuição dos produtos depende de sua 
natureza e da forma como é feita a venda. 
Os canais tradicionais de distribuição são e-
commerce, lojas on-line assim como nos 
espaços físicos como no atacado, no varejo, 
as vendas industriais.

Promoção
Aqui são definidas quais estratégias de 
divulgação serão utilizadas. Esse 
mecaniscmo pode envolver tanto 
estratégias on line como links patrocinados, 
fanpage, quanto estratégias off-line bem 
como anúncios, outdoors, entre outras. 



Uma agência em
constante evolução

A STRAUSS Propaganda
atua desde janeiro de 2001, com o
propósito único de divulgar marcas,
produtos e serviços.

i n s p i r a ç ã o

m o t i v a ç ã o

Para isso, hoje conta com uma equipe de criação que 
trabalha sempre em conjunto com o departamento de 
marketing, que avalia, propõe e desenvolve um plano de 
mídia conforme o briefing do cliente, e por fim o design 
que dá vida a todo o processo levando até o público as 
idéias desenvolvidas. 

Nosso foco é identificar o problema, desenvolver a 
melhor solução, e vibrar com os bons resultados. Com 
uma atuação multidisciplinar, alto padrão profissional e 
de conduta negocial, nossa competência nos fez uma 
agência reconhecida e atuante.

A STRAUSS oferece uma comunicação criativa e 
estratégica para promover o seu crescimento e 
desenvolvimento, respeitando os valores humanos e em 
sintonia com a sustentabilidade. 

Nossos colaboradores trabalham com a valorização da 
criatividade, ousadia e inovação.

Muita dinâmica profissional e uma postura proativa 
complementam e engrandecem todas as etapas do 
trabalho, até chegarmos ao seu sucesso.

Estamos mais do que prontos e aptos para atender a 
real necessidade do cliente, afinal de contas, contamos 
com um know-how de mais de 20 anos de atuação no 
mercado publicitário, gráfico e digital.
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http://www.emporiopaesesabores.com.br

















http://www.ojipapeis.com.br

http://www.piracemaseguros.com.br



http://www.torcane.com.br

http://www.boatsolutions.com.br
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http://www.prointelectus.com.br

http://www.fraldascapricho.com.br



http://www.gbhigienicos.com.br

http://www.contosdatiasil.com.br



http://www.fabricadipamonha.com.br

http://www.selfidiomas.com.br



http://www.padariaemporio.com.br

http://www.larfranciscano.org.br



http://www.emporiopaesesabores.com.br

http://www.sanven.com.br



http://www.gbresiduos.com.br

http://www.ramiarts.com.br



















































Minas Gerais: Rua Antonio Carlos, 81 - Uberaba/MG
+55 34 8419-8101 | 34 9106-2418

barbra@strausspropaganda.com.br | clesio@strausspropaganda.com.br

São Paulo: Av. Treze de Maio, 768 | Sala 132 | 13º Andar | Piracicaba/SP
+55 19 3375-2770 | 19 99841-8402

humberto@strausspropaganda.com.br | camila@strausspropaganda.com.br


