Juntam-se criativos
numa natadeira.
Espera-se até
que ganhem consistência.
Resultado?
O aparecimento de uma equipa pronta a encarar
o design e a comunicação de forma integrada. Olhos postos
na palavra e na imagem, na criação que surgirá.

Apresentação

A Nata design surge no mercado como o resultado de vontades e esforços
reunidos para encarar o design e a comunicação de forma integrada.
Vemos as relações humanas e empresariais como o motor principal para
alcançar o sucesso, a Nata presta consultoria na comunicação e actua
nas áreas do design gráfico, equipamento, ambientes, industrial, web
development, copywriting e campanhas de publicidade.
Reúne uma equipa especializada, em cada uma das áreas consignadas,
experiente, dinâmica e jovem. Conceitos como comunicação,
coordenação, metodologia, funcionalidade, organização caracterizam
a equipa e a visão estratégica da Nata.
A filosofia “Soluções Integradas de Design e Comunicação” faz também
parte da missão da Nata para o desenvolvimento de todos os projectos:
aconselhar, dirigir, apresentar soluções e acompanhar o retorno.

Tudo com a qualidade de quem
transfere impulsos de imaginação para
o mundo dos sinais. Tudo, no fundo,
com o melhor. De nós para si.
apenas o melhor.

Serviços

Design gráfico

Ilustração
Vectorização
Identidade corporativa
Logótipos
Cartão comercial e diplomático
Papel de carta e envelope, viaturas e fardas (estacionário)
Edição de publicações
Cartazes
Brochuras
Desdobráveis
Folhetos
Relatórios de contas
Revistas
Jornais
Newsletters

Campanhas de publicidade
Estratégias de comunicação
Publicidade above-the-line
(televisão, rádio, outdoor e cinema)
Publicidade below-the-line
(eventos promocionais)

Web Design/ Multimédia

Concepção e actualização de páginas de internet
Cd’s interactivos

Design de Equipamento
Stands
Mobiliário e Equipamento
3D

Design de ambientes
Exposições
Decoração de Lojas
Projectos de sinalética

Design industrial

Packaging e rotulagem
Publicidade dos locais de venda

Marketing Directo
Mailings
Merchandising

Material promocional: decoração de brindes existentes.

Fotografia

Fotografia digital
Bancos de imagem
Imagens royaltie-free
Tratamento de fotografia

Copywriting

Produção de texto
Tratamento de texto
Revisão de texto
Assessoria de imprensa

Equipa

Celso Brito
Web Developer

Licenciatura Informática - Ramo Tecnológico pela UAlg

Cláudia Fonseca
Account

Licenciatura em Ciências da Comunicação pela UAlg

Francisco Rocha
Designer Gráfico

Licenciatura em Design de Comunicação pela UAlg

Maria Viana
Designer Gráfico

Licenciatura em Design de Comunicação pela UAlg

Nelson Gago
Publicidade

Licenciatura em Marketing e Publicidade pelo IADE

Sónia Rodrigues
Account

Licenciatura em Ciências da Comunicação pela UAlg

Cláudia Fonseca
Account
telm: 926 530 440
Sónia Rodrigues
Account
telm: 926 530 445

Rua Ascensão Guimarães, 25
8004-038 Faro
tel: 289 880 050
fax: 289 880 059

prove@nata.pt
www.nata.pt

