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Somos mais que
uma agência,
somos a solução
completa para o
seu negócio.



NOSSA AGÊNCIA
A paixão por criações gráficas e a busca por profissionalização dos conhecimentos, 

resultou na estruturação de uma agência de marketing digital. Com mais de 12 anos de 

experiência na área de criação e desenvolvimento de materiais gráficos, em 2018, foi 

aberta oficialmente a CASOLI, uma agência digital que busca sempre o resultado 

positivo em tudo que faz.

Atualmente possuímos uma grande variedade de serviços digitais, impressos e o�ine, 

sendo o marketing digital uma das nossas especialidades. Nossa agência também 

conta com parceiros de negócio e juntos, buscamos atender da melhor forma possível 

nossos clientes. Prezando pela ética, respeito e clareza em nossos atendimentos.



QUAIS AS VANTAGENS
DE CONTRATAR UMA
AGÊNCIA DIGITAL?
Para começar, devemos ter em mente que 90% das transações econômicas feitas por 

usuários em todo o mundo são realizadas pela web. Como resultado disso, concluímos 

que um negócio que não tem presença digital deixa de existir para um número grande de 

pessoas. Entre as diversas características que permitem diferenciar as estratégias 

digitais das tradicionais, existe a capacidade de medir o retorno do investimento, 

segmentando quem vamos atingir com nossas ações e o baixo investimento, se 

comparado às mídias tradicionais . O marketing digital nos permite avaliar passo a 

passo o escopo das ações executadas, bem como a resposta obtida pelos usuários 

quando entram em contato com nossa publicidade.



NOSSOS
DIFERENCIAIS
1. Apenas um escritório físico para atendimento e reuniões, pois entendemos que este 

é um dos maiores custos fixos que há e que efetivamente o nosso escritório não agrega 

tanto valor para nossos clientes, uma vez que grande parte do nosso trabalho é realizado 

externamente e virtualmente.

2. Nossa agência digital também se posiciona como full service, ou seja, abrange 

diversos serviços para facilitar o dia a dia dos nossos clientes. Para isso, contamos com 

parceirias estratégicas que nos ajudam a controlar todas as demandas, sendo todas 

estas centralizadas em software de gestão próprio para agências de marketing.

3. Nos preocupamos com o meio ambiente e a sociedade em geral, por isso somente 

trabalhamos com parceiros certificados para impressão de material o�ine. Quando é 

necessário imprimir utilizamos rascunho e implementamos a utilização da Ecofont Vera 

Sans, que reduz em até 30 % a geração de resíduos, focando sempre no melhor 

aproveitamento e sem perda de material.
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Como se nota, atualmente atendo com facilidade a demanda de serviços, devido aos 

inúmeros parceiros de negócios que a agência possui. Sendo assim, não há a necessidade 

de contratação direta de pessoal, entretanto, visando atender o nosso cliente da melhor 

forma, a contratação será feita de imediato caso necessário. Gerando sempre os 

melhores resultados para o cliente final.



Toda empresa precisa de um plano de marketing digital funcional que, em conjunto com 

seus materiais o�ine e campanhas ativas, gerem resultados positivos para o negócio. 

Pensando nisso, reunimos os principais serviços que prestamos aos nossos clientes, 

como gestão de tráfego, criação e desenvolvimento de papelarias e social media, 

branding, entre outros. Confira nas próximas páginas.

PRINCIPAIS SERVIÇOS
QUE PRESTAMOS



CRIAÇÃO DE LOGOTIPO
 IDENTIDADE VISUALE

Como o rosto da sua empresa, uma identidade visual é muito mais do que 

um logotipo bonito. Acreditamos que o estabelecimento de um guia de 

estilo de marca de qualidade oferece uma linguagem de design que se 

conecta ao seu público, destaca a personalidade de sua empresa e 

permite que a marca seja memorável em todos os pontos de contato. 

Criamos um pacote de marca e papelaria personalizada que atenderá a 

todas as suas necessidades exclusivas.

Marcas são como pessoas.

Elas se destacam através de suas

personalidades e atitudes únicas .

NOME LOGOTIPO PAPELARIA



GESTÃO DE
REDES SOCIAIS

Não ter uma página no Facebook ou um perfil no Instagram é como não ter 

um aparelho de fax nos anos 90 ou uma conta de e-mail há dez anos. Você 

precisa ter uma presença na mídia social para se obter maiores 

resultados. Prestamos um serviço completo de gestão de redes sociais, 

desde o planejamento até a mensuração de resultados. Vamos planejar e 

executar a estratégia digital de sua empresa, juntos, afinal ninguém 

conhece melhor o seu negócio que você mesmo.

Social, como diz a sua palavra, é a sua 

capacidade de interagir, construir 

relacionamentos e fortalecer a sua marca.

FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE



COMPRA DE
MÍDIA ONLINE

43% dos consumidores pesquisam online antes de comprar, 

independente da forma de compra. 80% dos consumidores usam 

mecanismos de buscas, como o Google, para encontrar empresas locais. 

80% dos internautas brasileiros usam a internet como o primeiro recurso 

para buscar informações.*

Ainda tem alguma dúvida sobre os benefícios da compra de mídia online?

fonte: https://noticias.r7.com/economia/maioria-pesquisa-online-antes-de-comprar-em-loja-fisica-diz-spc-brasil-25072019

Neste momento, pessoas estão buscando por 

empresas como a sua.

GOOGLE ADS FACEBOOK
ADS

INSTAGRAM
ADS

LINKEDIN
ADS



A METODOLOGIA
INBOUND
MARKETING

O princípio do Inbound Marketing é conquistar a atenção e 

o interesse das pessoas através de um conteúdo relevante 

e direcionado a elas. Transformando estranhos em 

clientes e promovendo a sua marca.

É uma metodologia que oferece valor ao seu consumidor, 

aumentando a relevância da sua empresa, combinando 

criação de conteúdo com automação de marketing em 

quatro etapas:



CRIAÇÕES IMPRESSÕESE 
GRÁFICAS

Nossa abordagem começa com uma compreensão profunda da sua 

marca e de seu público-alvo, para que possamos ajudá-lo a comunicar a 

sua história da maneira mais convincente possível. Em seguida, 

planejamos e criamos o melhor material para que você atinja o maior 

número de pessoas.

Temos soluções de impressos específicos para 

o seu negócio decolar de vez!

BANNER E
FAIXA

PANFLETO
FLYER E ETC

CRACHÁ E
TAG

CARTÃO DE
VISITA



CONHEÇA NOSSOS
CLIENTES E PARCEIROS



NOSSOS CLIENTES

P E R S O N A L    T R A I N E R

M.A.C.
Segurança Eletrônica

telecom

C O N S E R V A D O R A

ICTOR
E L E T R I C I STA

5S5S5S5S5S5SBrigitte

Eletrônicos e Celulares



NOSSOS PARCEIROS



ENCONTROU UM
?ABACAXI

Deixa que a gente descasca

pra você!
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contatocasoli@gmail.com

bit.ly/AgenciaCasoli

(31) 99830-7387 @agenciacasoli@agenciacasoli

mailto:contatocasoli@gmail.com
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http://bit.ly/Casolizap
https://www.instagram.com/agenciacasoli/
https://www.facebook.com/agenciacasoli/


Feito com    em Minas Gerais.
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