




+ de 25
anos
de atuação no mercado. 
Nossos clientes estão no Vale 
do Paraíba, em São Paulo, no Rio 
de Janeiro e em Minas Gerais.



alguns
clientes



o que 
fazemos

Newsletters impressas e digitais 
para funcionários e clientes

Jornais murais e folhetos para 
público interno (funcionários e 
demais colaboradores)

Catálogos, revistas e livros 
corporativos

Publicações sobre 
responsabilidade corporativa 

Conteúdo para guias e 
premiações 

Conteúdo para internet – texto e 
arte (sites, blogs e fanpages) 

Campanhas institucionais
internas e externas

Assessoria de imprensa



fazemos
Branding e identidade visual

o que 
mais?

Mídias Sociais (conteúdo e 
gerenciamento de fanpages 
e perfis corporativos)

SEO, Google Analytics e links 
patrocinados

Assessoria no desenvolvimento 
e na implantação de projetos 
socioambientais 

Assessoria/organização
de eventos 

Selos comemorativos



nossos 
trabalhos



news
impressapara funcionários,

clientes e demais 
públicos-alvo



news
digitalpara funcionários,

clientes e demais 
públicos-alvo



e-mail
marketingpara clientes e 

demais públicos-alvo



guias,
catálogose conteúdo

para premiaçõescatálogos



revistas e livros
corporativosjornais e folhetos

para público internocorporativos



branding
e identidade visual

al.com.brwww.alfareal.com.br

Alfa Real - Consultoria e Corretagem de Seguros e Gerenciamento de Riscos

Edmur de Almeida edmur@alfareal.com.br

11-99460-2000
11-3807-8300 | ramal 212

Rua Humberto I, nº 236 _ Conjunto 114 
Vila Mariana | São Paulo/SP | CEP 04018-030 



selos
comemorativos



mídias 
sociais Conteúdo e 

gerenciamento de fanpages 
e perfis corporativos



conteúdo
para internet em sites, blogs

e notícias



campanhas
institucionaisinternas e externas



assessoria
de imprensa
O objetivo é fortalecer o relacionamento das organizações com a mídias, 
os influenciadores digitais e formadores de opinião e os públicos-alvo 
de cada negócio. 

Ações junto à imprensa em datas especiais 
(nas imagens, o Dia do Jornalista)

Apoio a eventos 
específicos do cliente

Clipping de notícias
Relatório e 

acompanhamento de 
mídia em ações específicas

Produção e disparo 
de releases

Acompanhamento 
de matérias



assessoria
de imprensa
Nossos serviços compreendem a identificação das oportunidades de 
divulgação editorial, a produção de conteúdo e a clipagem das notícias veiculadas.



assessoria
na implantação e desenvolvimento de

projetos socioambientais

Criação e/ou 
organização de 
projetos diversos 
e concursos.



assessoria
e organizaçãode eventos



assessoria
e organizaçãode eventos



assessoria
e organizaçãode eventos
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