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No atual modelo de mercado em que vivemos, sabemos que 
investir em publicidade é imprescindível. Com o mercado em 
declínio, a solução para garantir números melhores e fazer o 
gráfico de sua empresa voltar a crescer exponencialmente é 
uma boa estratégia de marketing. Porém, pelo não favoreci-
mento da atual conjuntura do mercado, investir em comuni-
cação tem sido tachado como um luxo que poucos podem 
arcar.

Pensando na queda dos gráficos e na necessidade de fazer 
com que os números voltem a girar a favor de seus clientes, a 
Bonaparte Mídias tem se destacado por traçar estratégias que 
cabem no orçamento e garante o retorno de cada centavo, 
afinal, publicidade não é gasto, é investimento.

Dizem que somos uma agência de publicidade e mídias, que 
oferece uma vasta gama de serviços em diversos meios de 
comunicação, como flyer, folder, panfleto, outdoor, painel de 
led, revista, jornal, rádio, mídias online e TV. Uma verdadeira 
estrategista da comunicação.

Não nos consideramos meramente uma agência de publici-
dade e mídias, nos consideramos uma colaboradora de real-
izações. Entendemos que lidamos com obras de arte, onde 
nossos clientes são as telas e nós a moldura.







Elaboração de Campanha;
Diagramação de Apresentação, Jornal,
Revista e Cartilha;
Criação de Peças de Comunicação Externa,
Interna e Ilustração;
Identidade Visual;
Impressos: Panfletos, Folder e etc.

Fotos de Estúdio e Externas;
Fotos de Eventos;
Elaboração de Vídeos Institucionais;
Elaboração de Vídeos para Campanha Públicitária.

Acompanhamento Facebook, Instagram e Twitter;
Criação de Posts;
Potencialização de Páginas e Posts.

Entrevistas Coletivas;
Press Release;
Eventos e Sociabilidade.

Estratégia para Campanhas;
Campanhas Publicitárias;

Marketing Digital;
Endomarketing.

Elaboração de Sites;
E-commerce;
Atualização e Manutenção de Sites e Blogs;
Criação e Desenvolvimento de Software;
Desenvolvimento de Plataformas Online e Offline;
Aplicação de Marketing com Google AdWtords;
Aplicação de Marketing com Google AdSense.
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