Nossos
Serviços
Juru-quê? Jurujuba, isso, JOTA U ERRE U JOTA
U BE A = JU RU JU BA! Viu como é fácil? Assim
como nesse exercício, fixar na mente de nossos
consumidores marcas e serviços requer esforço,
planejamento e muita dedicação. Há 6 anos nós
da Jurujuba encaramos com responsabilidade
os desafios impostos pelo mercado, aliando
tecnologia e criatividade para apresentar soluções
deste mundo, que às vezes, parece de outro.
Convidamos você a conhecer neste book um
pouco mais do nosso trabalho, e em troca,
esperamos pela oportunidade de conhecer o seu.

Serviços de Publicidade

Serviços de
Publicidade

Criatividade alinhada a resultado. Com este
pensamento e muita mão na massa estamos
prontos para entender a sua necessidade e
transformá-la em uma grande oportunidade.

Planejamento
de campanhas

“Não podemos
prever o futuro,
mas podemos
criá-lo.”

Uma estrutura preparada para criar
estratégias para sua empresa, com
ações integradas que focam no target
da comunicação. Estabelecendo

(Paul Pilzer)

assim melhores resultados.

Jingles e Spots para rádio
Conhecer e atender as necessidades de cada meio é essencial, e ainda
mais quando se trata do rádio, um meio que exige muita criatividade para
comunicar sua marca através do som.

Anúncios de Jornal e revista
Desde a criação da imprensa por Gutenberg, a mídia impressa tem sua
importância na sociedade, formando opiniões, e quebrando paradigmas.
Ter um anúncio impresso é mais do que apenas divulgar sua marca, é um
meio físico de estabelecer o contato com seu consumidor.

Outdoor e Busdoor
O mobiliário urbano é um meio poderoso e eficaz na comunicação.
Com mensagens curtas e objetivas, além de dar apoio a outras mídias, se
houver criatividade é possível até interagir com o consumidor.

“O tempo de leitura de um outdoor
é na média de 8 segundos”

Roteiros para filmes publicitários
A magia dos comerciais, que fixam na mente do consumidor, e está no mais
potente meio de comunicação de massa que é a TV. Para isso é preciso
ser criado um roteiro que tenha uma linguagem adequada ao público, e a
escolha de qual veículo é mais apropriado.

Departamento de mídia
Toda negociação, compra, planejamento e check-in de mídia em todo o
Brasil, além de criação de mapas adequados ao ser orçamento, calculando
um maior retorno para sua empresa.

Para ver mais escolha um dos porfólios abaixo:
acesse o portfólio
de mídia impressa

acesse o portfólio
de Filmes de TV

acesse o portfólio
de rádio

acesse o portfólio
de mídia exterior

Identidade Corporativa

Identidade
Corporaiva

Construir marcas e posicioná-las de forma que despertem
lembrança e resultado para o seu negócio parte de um simples
princípio: a profissionalização de sua construção.
Seja para uma empresa consolidada ou para um profissional
liberal, o processo de criação de marca requer muita dedicação e
pensamento estratégico que vai além de algumas pinceladas.

Criação de Identidade Visual
Uma forma visual de representar sua empresa. Se há algo valioso na sua
empresa isto será a sua marca. Pensando nisso, realizamos um estudo dos
concorrentes e do macroambiente da esfera da sua empresa e criamos um
manual de uso e aplicação de sua nova marca, para assim ser utilizado em
qualquer finalidade na comunicação. Além de toda papelaria como: cartão
de visita, envelope, timbrado, pasta etc.

Criação de Mascotes e Personagens
Um mascote ou personagem, é muito importante na comunicação.
Pois eles podem ser a peça chave para cativar e atrair o público.
Um mascote ou personagem pode compor um anúncio de revista, um
comercial de TV, ou a embalagem de seu produto.

Envelopamento de frota
(adesivação de veículos)
Exposição de marca é algo que tem muito valor quando explorado de forma
correta. Utilizar desta ferramenta com seus próprios recursos é um meio
inteligente. Envelopar seu veículo com sua identidade, ajuda a fixar sua
marca na mente do consumidor.

Desenvolvimento de projeto
arquitetônico de fachada
Sua fachada é a imagem de sua empresa, por isso é preciso dar uma
atenção dobrada para este item. Um trabalho em parceira com arquitetos,
todo o projeto de sua fachada, desde o desing a instalação.

Desenvolvimento de projeto
de sinalização interna
Um padrão de comunicação é essencial para que sua marca seja
indentificada, e sua sinalização interna precisa estar dentro destes padrões.

Criação de folders e broadsides
Um material de apoio para divulgar sua marca, onde o consumidor tem
em suas mãos todas as informações necessárias para chegar até seu
produto/serviço.

Criação de brindes personalizados
Formas inusitadas de representar sua marca, é uma das características que
conquistam o consumidor. Fazer brindes atrativos e personalizados é uma
boa pedida para eventos e convenções.

Acesse nosso portfólio e veja mais

Comunicação Para Eventos

Comunicação
Para Eventos
Seu evento tem que ter
uma identidade própria.
a Jurujuba nos últimos 4 anos foi responsável pela
comunicação de mais de

150
eventos
criamos

dando cara e forma singular
para cada desafio apresentado
em todo território nacional.

personagens

banners
faixas

envelopamento de veículos
comunicação e sinalização
apresentação áudio-visual

logos
hotsites
papelaria

brindes personalizados
Acesse nosso portfólio e veja mais

Ação Promocional

Ação Promocional
Uma ação promocional tem
de estar alinhada a objetivos
claros e bem estruturados.

As ações promocionais
podem ser desde uma

Panfletagem
Degustação em pdv

Bike
door

A Jurujuba conta com uma rede de
fornecedores em território nacional para
atender a sua necessidade, pois, do
planejamento a execução, centralizar
operações pode ser o primeiro passo para o
sucesso de sua ação.

Distribuição
de amostras
Blitz

Bandeirolas
e estandartes

Ações de guerrilha

Logística Promocional

(Intervenções promocionais
no cotidiano do público alvo)

(Armazenamento e Distribuição
de brindes e materiais)

Cobertura de Eventos

Projetos de
Stands para
Feiras e
Eventos

(Mídias específicas)

Prospecção e
Negociação de
participação em
Feiras no Brasil

Recepicionistas
para eventos

Ações especiais em Eventos/Stands/Feiras

Criação de Sites

Criação
de Sites
Um website hoje em dia vai além
do cartão de visita na internet, ter
um bom site é existir para um mercado que cresce a cada minuto e
de forma muito rápida.
Pare e pense hoje em dia como
você busca por informações,
serviços e fornecedores? Talvez
até este momento você não tenha
reparado no potencial da internet,
então ganhe tempo, tenha o seu
site estruturado dentro de padrões
técnicos internacionais com foco
em resultados para potencializar
suas vendas.

sites institucionais
sites com foco comercial
sites totalmente administráveis
lojas virtuais
compra coletiva
catálogo on-line
portais de informação
hotsites para eventos
sites para casamentos
sites de leilão
atualização e manutenção de sites
aplicativos para sites
ações promocionais na internet

46,3 milhões de brasileiros
tem acesso à Internet
em casa ou no trabalho
Acesse nosso portfólio e veja mais

Editoração e diagramação

Editoração
e diagramação

Nós contamos com uma ampla estrutura
para auxiliar você em seu projeto editorial.
São jornalistas, designers, publicitários e
revisores experientes sempre a disposição para
engrandecer o seu trabalho.

Criação de
Projeto Gráfico
para Revistas
e Jornais
- Editoração e Diagramação de Periódicos
- Diagramação e Projetos especiais para apresentação de Balanço
- Diagramação e Projeto editorial de Livros
- Diagramação e Projeto gráfico de Guias de serviço
- Editoração e produção de conteúdo para jornais/news empresariais

Revisão
de textos

Fechamento
de arquivos

Prospecção e
acompanhamento
de produção gráfica

Tratamento
de imagens

Acesse nosso portfólio e veja mais

Marketing Digital

Marketing Digital
Aparecer para seu consumidor
em potencial no momento em
que ele está buscando o serviço
ou produto que você oferece já é
possível.

Com o programa de publicidade do Google, o
Adwords nós criamos estratégias e campanhas para
que você ou sua empresa apareça como sugestão
nas buscas realizadas pelos usuários na internet.

Como funciona?
Pesquisa

Ex: Eletrônicos

Celular
câmera
Mp3

Compra

Decisão

Celular
i2300

Criamos seus anúncios
Nós criamos anúncios e
selecionamos palavras-chave, que
são palavras ou frases relacionadas a
sua empresa.

Seus anúncios são
exibidos no Google
Quando as pessoas pesquisarem
no Google usando uma de suas
palavras-chave, seu anúncio poderá
ser exibido ao lado dos resultados
de pesquisa. Então, o anúncio será
exibido para um público-alvo que já
tem interesse em você.

Atraia Clientes
As pessoas podem clicar em seu
anúncio para realizar uma compra
ou saber mais sobre você.

Porque funciona?
Alcance segmentado

Maior controle

Valor mensurável

Agora, você pode anunciar para
pessoas que fazem pesquisas no
Google. Mesmo que seu anúncio já
esteja sendo exibido nas páginas de
resultados de pesquisa do Google,
o Google AdWords pode ajudar a
segmentar novos públicos-alvo no
Google e na rede de publicidade.

Nós editamos seus anúncios e
ajustamos seu orçamento até obtermos
os resultados desejados. Também
podemos exibir diversos formatos
de anúncio e até mesmo segmentar
seus anúncios para idiomas e locais
geográficos específicos.

Não há compromisso de tempo ou
requisito de gasto mínimo. Além
disso, com a opção de custo por
clique, você só será cobrado se
seus anúncios receberem cliques.
Isso significa que cada real de seu
orçamento é usado para trazer
novos clientes em potencial.

Custos e pagamento
Preocupado com os custos? Não se preocupe: o Google AdWords permite que
você tenha controle total sobre seus gastos.

Defina seu orçamento
Não há um requisito de gasto mínimo: você decide quanto quer gastar no
Google AdWords. Por exemplo, você pode definir um orçamento diário de
dez reais e um custo máximo de dez centavos por clique em seu anúncio.

Evite adivinhações
Com estimativas de custo e tráfego de palavras-chave para que nós
tomemos decisões fundamentadas sobre a escolha das palavras-chave e
a maximização de seu orçamento.

Pague somente pelos resultados
Você só será cobrado quando alguém clicar em seu anúncio, e não quando ele for
exibido. As opções de pagamento variam de acordo com o país e a moeda.

Hospedagem de sites

Hospedagem
de sites
Planos flexíveis para hospedar e administrar seu domínio
de forma que você não precise ficar mais horas e horas
em filas de esperas telefônicas para resolver problemas
de seu site ou e-mail com atendentes.
Transfira ou hospede seu site com a Jurujuba e tenha um
atendimento personalizado e soluções sob medida para
manter seu projeto sempre on-line.

Linux
Windows
Administração e compra de domínios

(.com.br | .com | .net | .net.br | .org | entre outros)

Gerenciamento de contas de e-mails
(criação, exclusão, redirecionamento)

Tenha seu e-mail empresarial

(seunome@nomedasuaempresa.com.br)

E-mail marketing

E-mail
marketing
O e-mail marketing quando bem utilizado
pode ser uma ferramenta poderosa para
potencializar resultados para seus negócios,
entretanto respeitar políticas anti-spam, regras
de utilização da ferramenta e uma estrutura
tecnológica profissional são fundamentais para
que esse resultado seja alcançado.
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Acesse nosso portfólio e veja mais

Gestão em mídias sociais

Gestão em
mídias sociais
Autenticidade, engajamento, métricas, conversões. Palavras tão
utilizadas neste meio e que vão continuar somente palavras, se
você não contemplar uma estratégia sólida e bem definida de
onde se quer chegar ao optar por fazer parte deste mundo virtual.
Agende uma conversa e vamos juntos definir qual o seu papel
nesta transformação digital.

Personalização de Perfis em Redes Sociais (Twitter | Facebook | LinkedIn)
Produção de conteúdo para internet (Blogs | Posts | Tweets)
Planejamento de estratégias sociais na web
Acompanhamento de engajamento
Ações virtuais com resultados reais
SAC - Social | Suporte para seus clientes nas redes sociais

Otimização de sites

Otimização
de sites
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A Otimização de sites, ou SEO (Search Engine Otimization)
é um serviço que seguindo uma série de diretrizes adotadas
pelos sistemas de busca na internet como o Google, alinha
o seu website com essas normas para que ele apareça de
forma privilegiada nas primeiras posições do Google para
um determinado termo buscado.
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Ficou confuso?
Então faça o teste para entender na prática o que é o “SEO”:

500 acessos
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Na página do Google realize a
pesquisa com o termo: “Agência
de publicidade em santos”

Observe o resultado e veja
a posição que a Jurujuba
Publicidade aparece para você

Repare que no resultado a faixa
amarela aparecem os Links
Patrocinados (Anúncios pagos), já
na parte branca é o resultado do
SEO (Busca natural, não paga).

13 3227.5420
Rua Olavo de Paula Borges, 70, Ponta da praia - Santos/SP

