
CONECTE SUA MARCA 
COM SEU PÚBLICO!



A agência Pérgola Propaganda nasceu com o objetivo 
de atuar nas soluções gerais de comunicação para empresas 

de pequeno e médio porte. 

Com o propósito de produzir trabalhos de qualidade a 
custos atraentes e oferecer bons resultados para os clientes, 
a Pérgola atua em diversas áreas on e o�ine do marketing, 

propaganda, design e jornalismo.

QUEM SOMOS



CASES
HOSPITAL DOM ALVARENGA

Os materiais internos receberam 
nova roupagem. A Pérgola foi 

responsável ainda pelo 
alinhamento da comunicação 

interna, produção audiovisual de 
eventos internos, campanha de 
comunicação anual, elaboração 

do plano de mídia, 
gerenciamento da rede social 

e assessoria de imprensa.



CASES
HOSPITAL VET POPULAR

A Pérgola Propaganda é agência 
responsável pelo comunicação 

do grupo Vet Popular. Em dezem-
bro de 2016, a área de assessoria 

de imprensa, produziu e tra-
balhou a divulgação de um texto 
com a temática “como proteger 

os cães dos fogos de artifícios nas 
festas de �m de ano”



CASES
BRASILFLEX

Com o objetivo de dar mais 
�uidez para marca, a empresa 

passou a usar uma cor forte, nova 
tipogra�a, a �m de torná-la mais 

simples e objetiva, seguida de 
uma mensagem clara de 

con�ança na excelência de seus 
produtos e a aplicação do 

elemento bolha na composição 
visual.



CASES
CLÍNICA IMUNIZANDO

A Pérgola Propaganda foi 
procurada pela TV Globo para 

indicar uma fonte para uma 
reportagem sobre “alergias na 

Primavera”. Após intermediação 
entre agência e clientes, a Clínica 

de vacinação Imunizando, 
recebeu a equipe do SP1, da TV 

Globo, para falar um pouco mais 
sobre o aumento das alergias 

respiratórias na Primavera.



MATERIAL 
DE APOIO

Folhetos, catálogos, cartazes, 
envelopes, logomarcas, 

relatórios anuais, propostas 
comerciais, apresentações 

corporativas, cartões de visita
e papelaria institucional completa.



REDES 
SOCIAIS

Criação e administração de 
per�s, publicações com 

periodicidade programada, 
ampliação de seguidores e  
curtidas e relacionamento 

com clientes.



VÍDEOS E 
PRODUÇÕES

Criação de vídeo institucional, 
pocket-vídeo, institucional de 

reportagem e storytelling.
Produção de conteúdo áudiovisual 

segmentado para redes sociais e 
divulgação em geral.



ASSESSORIA 
DE IMPRENSA

Produção de release e 
pautas oferecendo conteúdo e 

fontes com os diferenciais 
da empresa. Disparo para a mídia 
especializada e acompanhamento 

dos conteúdos publicados na mídia.



EMAIL E 
NEWSLETTER

Desenvolvimento de e-mail 
marketing e newsletter com 

ações estratégicas promocionais 
e institucionais. Administração 

do mailing com monitoramento 
de cliques e visualizações.



SITES 
MOBILE

Desenvolvimento de sites 
institucionais adaptados 
à tablets e smartphones 

em Wordpress – sistema que dá 
autonomia ao cliente e auxília na 

busca orgânica do Google.



PRINCIPAIS CLIENTES

DIARISTAS E MENSALISTAS
spjornal



Rua Dulce, 552 - Vila Carrão - SP
Fones: (11) 2129-8591 / 2645-8831

www.PergolaPropaganda.com.br

Empresas do Grupo Raiz Comunicação, Mídia e Marketing.
Saiba mais: www.gruporaiz.com.br


