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“_a beleza está
na concordância
  entre forma e função”



#somosmúltiplos
A R2W Design nasceu com o propósito e a necessidade
de implementação de design em vários canais, mediante
ações coordenadas tanto na parte gráfica quanto digital.

Somos impressos, somos redes sociais,
mídias externas e internas, somos vídeo...somos múltiplos!

weare
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weare



_Criamos Websites, Design Digital, Appmobile, Presença Digital 
& Sistemas Web Personalizados. Somos uma empresa especiali-
zada em soluções DIGITAIS entre elas destacamos o 
Desenvolvimento Web, Mobile Design, Mobile Apps, Social 
Media, Infra Estrutura Cloud Computing, Design Digital, 
Presença e Marketing Digital.

Recentemente, analisando a carência de mercado, somamos 
+ DESIGN ao nosso time, ampliando nossa gama de serviços 
com toda a expertise em desenvolvimento de materiais gráficos, 
embalagens e material promocional, além da direção de arte e 
criação de ações especiais e implementação de identidade visual 
em diversas #MARCAS e #SERVIÇOS.

Com mais de 10 anos de existência temos o prazer de ser 
a disruptura necessária para sua ideia.
 

weare/create
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weare/create

NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES

Desenvolvimento de sistema de gestão e controle

das demandas efetuadas para a àrea de Facilities.

www.facilitiesatende.com.br

BECO DA PIZZA

Desenvolvimento de site responsivo utilizando HTML5 / CSS3 e JS

http://www.beccodapizza.com.br

CBL - CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO

Desenvolvimento de site responsivo utilizando CMS Word Press e 

toda a extranet responsável pelo processo de inscrição.

http://www.premiojabuti.com.br
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“_para se ter
sucesso, é necessário
  amar de verdade
  o que se faz”

Steve Jobs * 1955 + 2011
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Desenvolvimento de aplicações 
Web Responsiva

design gráfico_digital

PLUS: motion design

.projetos de marketing digital

.Gestão dos canais para 
redes sociais.

Desenvolvimento de aplicativos
híbridos ou nativos.

Criação de conteúdo 
para web e vídeo marketing

roteiro / redação / slogans

Visual 
Design

WEB Social
Media

Mobile
Apps

Conteúdo



IT MANAGER SERVICE
INFRA ESTRUTURA

INOVAÇÃO & TECNOLOGIA CONSULTORIA EM
PROJETOS TI

MARKETING DIGITAL &
SERVIÇOS

work
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IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS



VÍDEOS
INSTITUCIONAIS

GRAVAÇÕES COM ÁUDIO
DE ALTA QUALIDADE

work
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IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS

Criação de vídeos 
institucionais de 
alta qualidade com 
equipe profissional.

Qualidade de áudio 
garantem ao ouvinte maior 
transparência na passagem 

de sua mensagem.

ROTEIRO
CRIAÇÃO DE CONTEÚDO

Desenvolvimento de roteiro 
para melhor aproveitamento 
do tempo de gravação e cla-

reza na mensagem
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FASES DO PROCESSO DESIGN & DESENVOLVIMENTO

Pesquisa do comportamento
dos principais setores de sua 

atuação e oportunidades geradas
por estes.

Codificação sistêmica 
das regras de negócios 
e requisitos levantados 

junto a empresa

Levantamento dos principais
interesses e objetivos da empresa.

PESQUISA DESENVOLVIMENTO

PLANEJAMENTO

Criação de layout funcional, 
voltado a usabilidade

e interação.

DESIGN & LAYOUT

Após homologação das funcionalidades 
ajustadas com o cliente, a aplicação 

é finalmente publicada em 
ambiente de produção.

PUBLICAÇÃO



metodologia
FERRAMENTAS ESSENCIAIS

Implantação de Sistema informatizado
para acompanhamento de contatos
e propostas enviadas por vendas

CRM

Criação de paginas web exclusivas
para captura de contatos e integrada
com CRM

LANDING PAGES

Desenvolvimento de Web site responsivo
que possua um conteúdo alinhado as
estratégias de marketing definidas pela
empresa em conjunto com nossa consultoria

DESENVOLVIMENTO WEB SITE

Desenvolvimento de formulários web com
pesquisas para traçar o perfil dos usuários
utilizadores do serviço divulgado.

FORMULÁRIO DE PESQUISA

Criação de campanhas exclusivas para 
disparo de e-mail marketing para cliente 
e prospects. Método utilizado para primeiro 
contato com grandes volumes de leads.

E-MAIL MARKETING

Criação de apresentações Power Point e PDF utilizando
conteudo organizado e que reflita a competência
e experiência adquirida pela empresa ao longo
de sua existência.

APRESENTAÇÃO

Implementações necessárias para 
o sucesso da execução 
do plano de negócios.

DESENVOLVIMENTO
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suitemaster
SUITE DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA  IMPLEMENTAÇÃO 
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Criação de apresentação com manual de 
aplicação da marca exclusiva 
em formatos Power Point e PDF.

 -papelaria
 -estudos e guidelines
 -conceitos

Branding



suitemaster
SUITE DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA  IMPLEMENTAÇÃO 
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Desenvolvimento de novo web site com layout responsivo
e conteúdo dinâmico de apresentação.
Após publicação, implementaremos as ferramentas que 
nos trarão dados analíticos sobre o público e volume de acessos.

DESIGN & DEV. – WEB SITE



suitemaster
SUITE DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA  IMPLEMENTAÇÃO 

| 2018 . Todos os direitos reservados . Uso dos elementos somente com prévia autorização

R
2W

 2
0

18
 . 2

0
19

Desenvolvimento de um blog para publicação de conteúdo
periódico sobre o setor e principais atividades das empresas.

DESIGN & DEV. - BLOG



suitemaster
SUITE DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA  IMPLEMENTAÇÃO 

| 2018 . Todos os direitos reservados . Uso dos elementos somente com prévia autorização

R
2W

 2
0

18
 . 2

0
19

Criação dos principais canais para redes sociais que estarão conectados 
ao conteúdo publicado no site e blog.

Os canais de atuação recomendados são:

 Instagram
 Facebook
 Youtube
 LinkedIn
 

REDES SOCIAIS



suitemaster
SUITE DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA  IMPLEMENTAÇÃO 
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Vídeos publicados na internet tem 3x mais velocidade em seu processo de indexação.
Desta forma, indicamos a criação dos seguintes vídeos.
 
 Vídeo Institucional da empresa
 Vídeos de treinamentos
 Vídeos de depoimentos dos principais clientes.

O uso de imagens autorais dos produtos ou ambientes também valorizam e trazem
credibilidade ao processo de branding.

Este material também será utilizado nas redes sociais.

FOTO & VÍDEO



suitemaster
SUITE DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA  IMPLEMENTAÇÃO 
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CRM é uma ferramenta essencial para o controle de contatos e métricas 
dos resultados das ações da equipe de vendas.
Desta forma, nossa função é implementar a solução que mais se adeque 
aos nossos objetivos e dar treinamento de utilização para alcance dos resultados
apontados no plano de marketing, e vendas.

IMPLEMENTAR CRM



suitemaster
SUITE DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA  IMPLEMENTAÇÃO 
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Elaboração do plano de marketing para atuação no cenário de vendas e criação das métricas necessárias
para o acompanhamento e evolução deste. Implementar boas práticas de programação e construção de 
conteúdo para SEO o que trará um melhor posicionamento do site em resultados
de busca orgânica no Google.

Criação de campanhas para links patrocinados e acompanhamento destas.

Facebook Ads para melhor posicionamento da marca em redes sociais.

PLANO DE MARKETING
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#Gotime
PARCEIROS SÃO MAIS DO QUE CLIENTES!
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São Paulo

Fábrica de materiais para PDV

www.az4group.com

Grande São Paulo

Polos EAD Laureate Poá . Suzano
Itaquaquecetuba e São Mateus

Est. 2015

Porto Velho - RO

Fábrica de produtos alimentícios

site em desenvolvimento 
pela R2W Design

São Paulo

Instituto Multidisciplinar de Ensino

site em desenvolvimento 
pela R2W Design

São Caetano do Sul - SP

Rede de Academias Concept Club

www.academiaitaly.com.br

Grande ABC - SP

Rede de Academias

www.academiainova.com.br

São Paulo - SP

Serviço Exclusivo - Bar/barista

www.bonddrinks.com.br

São Paulo

Empresa de soluções em Seguros

www.companyprime.com.br



ROGÉRIO STRAZZI

Chief Executive O�cer . Academia Italy & Inova
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“… Em um cenário complexo, é fundamental 
trabalhar ao lado de bons parceiros.
A R2W Design está sempre disponível
para executar as mais inovadoras ideias.”
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design de embalagem









Grandes Formatos



PDV



Comunicação Visual








































