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h2com

Assim como não há ser vivo
que resista sem água, também
não há empresa que viva sem
comunicação.
Na h2com, suamos, damos o litro, trabalhamos até à última gota para dar vida à sua comunicação.
Uma equipa experiente, dedicada e multidisciplinar cria soluções estratégicas de sucesso,
desenvolvendo um conjunto de ferramentas originais, criativas e eficazes.
Connosco, nada é deixado ao acaso. Desde a definição da estratégia de comunicação ao trabalho criativo
e aos meios necessários à sua implementação.
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MarCAs QUE
COMUNICAM
Uma empresa ou instituição é como uma
pessoa: veste-se, comunica, tem o seu próprio
estilo, ou seja, tem a sua identidade, a sua
imagem.
A Identidade Corporativa é um instrumento
fundamental da estratégia de uma empresa/
instituição e da sua competitividade.
Se divulgada positivamente, a Identidade
Corporativa serve para criar valor e para
facilitar a aproximação da empresa/instituição
aos seus públicos.

SERVIÇOS
- Identidade Corporativa
- Rebranding
- Design
- Packing
- Publicações: brochuras, catálogos, flyers

A PREPARAÇÃO PRÉVIA DA COMUNICAÇÃO

evita muitas surpresas no
futuro e, acima de tudo,
permite construir uma
marca de forma coerente
e credível.
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COMUNICAR
COM ATITUDE
Estando ou não conscientes disso, as
empresas e instituições estão em permanente
comunicação interna e externa.
Independentemente da dimensão ou do sector
de actividade, a imagem de uma marca ou
de uma empresa/instituição é o resultado de
múltiplas acções de comunicação.
Uma das funções da comunicação é
desenvolver estratégias para criar imagens
favoráveis ou melhorar as que são menos
favoráveis.

SERVIÇOS
- Plano de Marketing
- Plano Estratégico de Comunicação
- City Marketing
- Assessoria de imprensa
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COMUNICAR
NA ERA
DIGITAL
Com o avanço tecnológico, as empresas
encararam a web como mais uma
oportunidade para apresentarem os seus
produtos e empresa.
Aliar as tradicionais técnicas de comunicação
às novas tecnologias da informação é
um passo importante, que permite uma
comunicação permanente e diferenciadora
das marcas.

SERVIÇOS
- Suportes Multimédia
- CD-Rom / DVD
- Websites
- Alojamento de sites
- Registo de domínios
- Newsletters

FALAR é FÁCIL
SABER DIZER
É OUTRA CONVERSA!

h2
ACTIVATION

04

COMUNICAÇão
INTEGRADA
Mais tarde ou mais cedo, qualquer marca
presente no mercado necessita da
comunicação, para aumentar a procura, para
evitar perca de negócio ou até para se manter
viva e saudável junto do consumidor.
No entanto, nos dias de hoje, é cada vez
mais difícil que o consumidor esteja atento
às diversas mensagens das marcas, tal
é a sobrecarga das mesmas. Por isso, a
criatividade é critério-chave na comunicação,
permitindo diferenciar e captar
a atenção do público-alvo.

SERVIÇOS
- Publicidade
- Relações públicas
- Marketing directo
- Organização de eventos
- Stands promocionais
- Merchandising
- Mascotes
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COMUNICAÇÕES
INOVADORAS
Cada vez mais vivemos num mundo tecnológico,
onde as novas formas de comunicação em
suporte digital assumem um papel relevante.
O recursos aos modernos suportes multimédia
permite uma comunicação mais dinâmica e mais
apelativa para a marca e, consequentemente,
mais prática e agradável para o público.

SERVIÇOS
- Filmes de animação
- Motion graphics
- Vídeo 2D / 3D
- Fotografia
- Apresentações multimédia
- Imagens 360º

CLIENTES

Unicer Parlamento Europeu Boehringer Ingelheim Município de Barcelos
Comunidade Intermunicipal do Ave Município de Cabeceiras de Basto Universidade
Lusíada Município de Vila Nova de Famalicão Instituto Empresarial do Minho
Água Montanha L azer, Lda . Geoparque Terras de Cavaleiros Município da Póvoa
de L anhoso A mbieco Ecopark A zibo Lusosport Fercar Fibrolite Naturalbio
Geofuture Agência de Energia do Ave Academia de Montanha Pena Aventura
Park Atelier Carlos Basto Promobrand Agroaguiar Policlínica Dra . Alberta
Cruz A ssociação Recordar a Velha Apúlia Angovipo Invest Restaurante
Rústico Cruz Vermelha Portuguesa Promobrinde CPUrb Profivest CJR
Cândido José Rodrigues Centro de Criatividade da Póvoa de L anhoso A. Alves
& C. Lda E spaços Miranda Município de Ribeira de Pena Portuguese Business
Parque E scolar EPE ACES Cávado e Ave E scola Profissional de Fermil Museu
de Olaria Casa do Egipto Tutibagas JPFaria R ádio Barcelos nTendências
4Rooms A ssociação Industrial do Minho Birdwatching Miopo E scola
Profissional de Ponte de Lima Yeastwine Comunidade Intermunicipal do Alto
Minho FNABA - Federação Nacional de business Angels Aposta Vector

Contact

H2COM

R. Elias Garcia, 228, s1
4750-144 Barcelos, Portugal
t. (+351) 253 053 978
e. geral@h2com.pt
WWW.H2COM.PT

