


Muito prazer, somos a LBZ Mix de 
Marketing.

Com dez anos de mercado o nosso objetivo 
é atender a um grupo personalizado de 
clientes de forma exclusiva e completa, 
sem a segmentação profissional realizada 
por uma agência de publicidade 
“tradicional”. 

Temos ampla experiência nas áreas de 
criação de marcas, promoção, comunicação 
visual, web, gestão em redes sociais e 
mídia, tendo profissionais específicos para 
cada área. 

Contamos com uma equipe multidisciplinar 
formada por publicitários, especialistas em 
marketing e design.

AGÊNCIA CERTIFICADA



“UMA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA,
COM UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, MOTIVADA E CRIATIVA,
QUE FAZ AS MARCAS ENCONTRAREM SEU PROPÓSITO NO 
MERCADO”.



Eventos / Endomarketing

Motive seus colaboradores e mude 

os resultados internos. Campanhas 

que conversam com o colaborador 

são importantes em tempos de 

internacionalização, sustentabilidade 

e alta concorrência no mercado de 

trabalho.

Publicidade

A visibilidade de um 

serviço ou produto é o 

que empurra os 

resultados. Na LBZ, a 

criatividade 

tem objetivos e 

estratégias.

Marcas/Brand

Impulsionar uma marca no mercado

requer conhecimento, estudos e 

embasamento. O processo de 

branding na Impulsa tem o 

objetivo de engajar, dar vida e 

personalidade a uma marca.

Design de Embalagem

A venda de seus produtos no 

ponto-de-venda pode embalar 

de verdade. A LBZ desenvolve

embalagens capazes de conquistar 

consumidores em um curto período 

de tempo, na gôndola.

Ponto de venda /PDV

Cerca de 90% das decisões de compras 

são tomadas no ponto-de-venda.  A 

LBZ desenvolve inovações importantes 

no PDV, que deixarão seu produto 

em evidência e a concorrência de lado.

Ilustração e 

projetos 3d
Sua marca pode 

ganhar mais força 

com as ilustrações e 

técnicas de 3D da 

LBZ.

Web

Invista no meio on-line e 

melhore a percepção 

institucional ou 

as vendas de seus 

produtos.

COMO FAZEMOS

Comunicação visual

Com maquinário próprio 

conseguimos atender as 

necessidades de nossos

clientes  na impressão de 

peças gráficas em lona e 

adesivos em geral.

Mídia

Negociamos a sua colocação nos 

veículos mais adequados para o 

produto pelo custo competitivo; 

executamos exatamente como foi 

planejado; e exercendo rigoroso 

controle do que está sendo 

veiculado.



Identidade de Marca
As definições estratégicas da 

construção
de uma marca e sua identidade.

Diagnóstico de Branding.
Plataforma de Marca.

Naming.
Identidade Visual.

Arquitetura de Marca. 
Portfólio de Marca.

Brandbook. 
Tom de Voz.

Manual de aplicação.
Workshop da Marca. 

Plano de lançamento.
Taglines. Comunicação de Marca

O que a Marca fala e como ela cria
diálogo com todo o seu público.

Planejamento de Comunicação.
Comunicação int/ext.
Publicações e Editoriais.
Comunicação Corporativa.

Experiência de Marca
Como a Marca promove 
experiências em todos os seus 
pontos de contato.

Website.
Eventos.
Embalagens.
Ambientação.
Sinalização.
Projeto de PDV.
Design de produto.
Ações promocionais.
Mídias.

COMO FAZEMOS



ESTRUTURA



Nossos clientes recebem  

o atendimento 

diferenciado.

Seu serviço ou produto 

passa pelo NÚCLEO 

DEDICADO, onde é 

avaliado,  e trabalhado por 

uma equipe de 

profissionais capacitados. 

NÚCLEO DEDICADO

CLIENTE

ATENDIMENTO PLANEJAMENTO REDAÇÃO

NÚCLEO DE 
CRIAÇÃO

ATENDIMENTOREVISÃO

CLIENTE

MÌDIA



ORGANOGRAMA DA EMPRESA

DIRETOR / ATENDIMENTO
LUIZ CARLOS BRASIL

PLANEJAMNETO /GERENTE DE MARKETING
LARYSSA PINHEIRO

EVENTOS
KAROLINE CANTEL

PRODUÇÃO DE EVENTOS
KATHUCIA ALVES

PROMOCIONAL
ELOI CAPUCHO

DIRETOR DE CRIAÇÃO
JOÃO TORRES

DESIGNER
GUILHERME FERREIRA

DESIGNER
BRUNA VIEIRA

GERENTE DE 
COMUNICAÇÃO VISUAL

HENRIQUE MATSUGU

ASSISTENTE
SÉRGIO GONÇALVES

ASSISTENTE
EDSON JÚNIOR

ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO
YASMIN BRASIL

RECURSOS HUMANOS
PATRÍCIA CARVALHO

FISCAL
LINDALVA SILVA



IDENTIDADES VISUAIS



IDENTIDADE VISUAL

Identidade visual completa para a T-Ouro Parrilla Bar.

Logotipo – Processo criativo

Cartão de apresentação

Totem fachada Sinalização interna



IDENTIDADE VISUAL

Identidade visual completa para a T-Ouro Parrilla Bar.

Jogo americano Display de mesa

Quadros decorativos



IDENTIDADE VISUAL

Identidade visual completa para a T-Ouro Parrilla Bar.

Redes sociais



IDENTIDADE VISUAL

Identidade visual completa para a T-Ouro Parrilla Bar.

Uniformes

Atendente



CAMPANHAS



CAMPANHAS

Campanha Seja Smart.



CAMPANHAS

Campanha Tudo por um sonho – Smart Flores / Smart Tapajós



CAMPANHAS

Campanha Últimas Unidades Smart Tapajós



CAMPANHAS

Campanha Tudo por um sonho – Stand / Amazonas Shopping
Super Feirão Negocie com a Direcional. 



CAMPANHAS

Show de ofertas – Stand / Feirão Caixa 2017. 



CAMPANHAS

Campanha Feirão Caixa da casa própria – Studio 5 - 2017 



CAMPANHAS

Cartilha educativa – Adesão a Rede de Esgoto. 



CAMPANHAS

Panfleto – Como usar o seu hidrômetro.



CAMPANHAS

Logotipo – Programa Portas Abertas.



MÍDIAS



MÍDIAS

Painel de led



MÍDIAS

Jornal Impresso



MÍDIAS

Blimp



MÍDIAS

Merchand 3d



MÍDIAS

Clique no link e acesse os 
demais vídeos do nosso 
canal.

Vt’s

Clique no link e acesse os 
demais vídeos do nosso 
canal.

https://www.youtube.com/watch?v=_GHY4GhLj1A https://www.youtube.com/watch?v=CJgieFDQCLQ

https://www.youtube.com/channel/UCNjIn8soD-MGbIsZpN4QCyA?view_as=subscriber

Acesse nosso canal da Agência Lbrazil no Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=_GHY4GhLj1A
https://www.youtube.com/watch?v=CJgieFDQCLQ
https://www.youtube.com/channel/UCNjIn8soD-MGbIsZpN4QCyA?view_as=subscriber


AÇÕES PROMOCIONAIS



PROMOCIONAIS

Natal 2016 – PDV 
Supermercados DB. 



PROMOCIONAIS

Experience day – Colmeia. 



PROMOCIONAIS

2 METTING



PROMOCIONAIS

DESBRAVADORES



PROMOCIONAIS

Degustação – PDV Toyolex. 



COMUNICAÇÃO VISUAL



COMUNICAÇÃO VISUAL Maquinário próprio.



COMUNICAÇÃO VISUAL

Tapume – Manauara Shopping. 



COMUNICAÇÃO VISUAL

Envelopamento – Banca de revistas. 



COMUNICAÇÃO VISUAL

Adesivo fachada – Concessionária. 



COMUNICAÇÃO VISUAL

Adesivo fachada – Concessionária. 



COMUNICAÇÃO VISUAL

Adesivo stand – Condomínio. 



COMUNICAÇÃO VISUAL

Barracas e ação promocional. 



COMUNICAÇÃO VISUAL

Ativação - Caneco do Jonas. 



COMUNICAÇÃO VISUAL

Ativação – Cidadeokê. 



COMUNICAÇÃO VISUAL

Ativação – O Sindicato. 



POSICIONAMENTO WEB



OBTENHA RESULTADOS
Pague somente pelos anúncios que dão resultado.

O Google AdWords não cobra pela exibição de 
anúncios. Em vez disso, você só pagará quando alguém 
clicar no seu anúncio, assistir ao seu vídeo no YouTube
ou ligar para a sua empresa.
A definição de quanto investir fica em suas mãos. 
Quanto mais investir, maior o potencial de atrair 
novos clientes.

GOOGLE ADWORDS



GOOGLE ADWORDS

Campanhas de Texto. Campanhas de Remarketing.



Como o Google Adsense funciona?
Milhões de anunciantes disputam espaço no 
seu site
Milhões de empresas e profissionais anunciam 
todos os dias no Adsense, e eles naturalmente 
competem por espaços como os que você tem à 
disposição no seu site.
somente os anúncios que tem a ver com o seu 
público são exibidos no seu site.
Esse encaixe é bom para quem anuncia, para o 
público interessado e para você, que gera mais 
receitas por conta disso.

GOOGLE ADSENSE



REDES SOCIAIS



REDES SOCIAIS

Markito Tattoo Studio – Estúdio de tatuagem.



REDES SOCIAIS

Jet Tech Import & Expert – Artigos náuticos e de aventura.



REDES SOCIAIS

Playboy Motel 



REDES SOCIAIS

Supermercado Nordeste



WEB SITE



WEB SITE

www.guaranytintas.com.br

Guarany Tintas



WEB SITE

www.concreteiracapitalmix.com.br

Capital Mix - Concreteira



agencia@lbrazil.com.br
lbrazil.com.br
92 3342.2480

92 98421.2481

@agencialbz
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