
CONHEÇA A SEMEIA PROPAGANDA.

Cultive sua imagem,
colha bons frutos.



O nome já diz tudo, não é? Na Semeia a gente entende 
de agronegócio. Temos experiência com diversos clientes 
do setor e contamos com especialistas na área atuando 
ativamente. É o nosso conhecimento colaborando com o 
seu negócio. Que tal cultivar sua imagem com a gente? 

Somos uma agência de propaganda completa e experiente 
em transformar IDEIAS em RESULTADOS. Temos a 
estrutura e expertise para cuidar da sua marca como 
ninguém, não importa o tamanho de suas necessidades.

Ações integradas, e não tratadas de forma individual, 
sempre pensando com planejamento e estratégia. Temos 
profissionais específicos para cada plataforma, desde a 
redação até a performance.

Sobre a Semeia

Planejamento
Marketing 
Atendimento 
Criação
Design 
Webdesign 
Redação

Copywriting 
Mídia
Ads
Seo 
Programação 
Inbound 



Nossos Serviços

Marketing digital
Ter presença online é fundamental!

Performance ADS
Campanhas de Google Ads, Posts 
Impulsionados, Re-marketing, email.

Atração de clientes
Ações integradas para identificar e 
atrair clientes potenciais.

Planejamento
Desenvolvimento de estratégias e 
campanhas, para comunicação on e offline.

Criação
Criação de Logotipo, identidade 
visual, sites, impressos, etc.

Mídia especializada
Contato com as principais mídias do 
segmento do agronegócio.



Atendemos toda a cadeia do agronegócio

Insumos
Todo início precisa de uma boa sementinha. Você que produz insumos é o ponto que 
sustenta toda essa cadeia com seus produtos. Dos fertilizantes até as rações, passando por 
laboratórios de solo e máquinas agrícolas. Quem trabalha antes da porteira atende as 
necessidades de quem está dentro e depois dela.

Agropecuária
A sua fazenda para o mundo. Seja pecuária, fazenda ou cooperativas. A gente está aqui para 
semear juntos o seu negócio com compromisso e experiência. E pode apostar que sua 
colheita será ainda mais produtiva usando a estratégia de marketing certa.



Agroindústria
Você processa os produtos vindos da fazenda, enquanto a gente processa os dados para 
ajudar você a crescer!

Distribuição
Feiras, mercados, transportadoras, atacado e varejos tem o seu espaço na Semeia. A gente 
entende de toda a cadeia que fez os produtos chegarem até você. E claro que entendemos a 
importância da venda!

Cliente final
O produto final de toda essa cadeia precisa de uma boa embalagem, uma boa identidade 
visual, uma excelente logomarca. E tudo isso precisa estar muito bem amarrado em uma 
campanha sensacional. Aí já sabe, né? Deixa com a gente!



Nossos Clientes Agro











Contatos

andre@semeiapropaganda.com.br

semeiapropaganda.com.br

(19) 99641-4373
(19) 3849-4812


