
Oi, tudo bem?

Nós somos a
Semeia Propaganda!



Nosso 
compromisso

Criar uma campanha de divulgação requer 
muita qualificação e comprometimento. 

A Semeia Propaganda atua há 10 anos na  
publicidade, e por isso podemos afirmar o 
nosso compromisso em trazer o melhor 
resultado para a sua empresa.

Confira a seguir alguns dos serviços que 
realizamos e conheça o nosso trabalho de 
perto com os cases. Boa viagem!



Planejamento

Tudo começa com um bom planejamento. 
Saber qual o objetivo e os melhores 
caminhos para alcançá-los é essencial para 
o crescimento sustentável de qualquer 
empresa, produto ou campanha. Não faça 
nada no escuro. Esteja cercado de dados, 
defina seus KPI's e monitore as variáveis. 

Empenhe-se naquelas que você controla e 
acompanhe de perto as incontroláveis. 
Planeje os melhores caminhos e conquiste 
o sucesso.

O COMEÇO DE TUDO



Criar audiência, engajar o público alvo e 
conquistar novos leads é a principal função 
de um trabalho sério e planejado de 
conteúdo. 

A forma de consumir produtos (e marcas) na 
internet mudou e, para não ficar para trás, 
empresas devem apostar na produção de 
conteúdo de qualidade, que aproxime o 
público alvo da marca. O famoso topo de 
funil.

Os blogposts também otimizam a página da 
sua empresa nos mecanismos de busca do 
Google, quando alinhados com estratégias 
de SEO. Ter um blog ou seção de artigos ou 
notícias posiciona sua marca no mercado e 
aproxima seu público alvo.

Converse e se relacione com o seu cliente 
antes de sair oferecendo produtos e 
serviços. Ninguém mais compra sem um 
bom relacionamento. 

Kim Murata

Conteúdo
COPYWRITING



Google Ads

Volume de cliques, qualidade de acesso, B.I. 
da jornada do cliente potencial, 
maximização de conversões, maturação e 
CPA agressivo em conversão.

Usamos a inteligência artificial para 
otimizar as campanhas, por exemplo o 
super fornecimento.

FOCANDO EM CONVERSÃO

Estratégias acuradas para:

Search;

Display;

Remarketing;

Anúncios Dinâmicos;

Chamada;

Visitas.



Social Ads

Campanha de descoberta.
Segmentação precisa e ajustada.
Utilização de um criativo potencializado.
Criação de campanhas para leads através 
de CBO 1:3:4.

Monitoramento das campanhas e ações de 
ajustes pontuais provenientes de B.I. e 
feedback do cliente.

Através de uma quantidade de leads correta 
provenientes das ferramentas de divulgação 
planejadas, alcançamos as metas de 
conversões que geram vendas. Sempre 
levando em conta uma jornada de compra 
e navegação ultra complexa. Harmonia 
entre oportunidade e awareness.

QUEM É VISTO É LEMBRADO



Relatórios

Relatórios são imprescindíveis: revelam 
dados importantes que, somados à 
experiência do time da Semeia, contribuem 
para a realização de ajustes que otimizam 
cada vez mais as decisões e ações. 

E BUSINESS INTELIGENCE



Cases
ESSA É SÓ UMA PALHINHA DO

QUE PODEMOS FAZER POR VOCÊ.



semeiapropaganda.com.br

Site do Grupo MadiaOutdoor campanha 3º Feirão Madia Imóveis

Email marketing lançamentos Cartão de visitas

Outdoor divulgação imóveis

Redes socias

O grupo Madia possui 50 anos de história, consolidando-se 
na história da cidade de Valinhos como um dos maiores 
nomes do setor de empreendimentos e mercado imobiliário. 
A Semeia Propaganda atende a Madia Imóveis, Madia Moto-
sport e a Madreal Empreendimentos. Para estes desenvolve-
mos sites institucionais; peças e campanhas publicitárias; 
conteúdo para redes sociais e blog e campanhas de lança-
mentos para empreendimentos imobiliários. 
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Jornal ofertas

Doces, confeitos, embalagens, 
descartáveis e artigos para festa!

Doces, confeitos, embalagens, 
descartáveis e artigos para festa!

(19) 3871-1114
Rua Campos Sales, 565
Vera Cruz - Valinhos - SP

facebook.com/caramelleoficial

Cartão Visita

Redes socias Fanpage

A Caramelle é uma revendedora de doces, salgados e 
artigos diversos para festas. Para eles desenvolvemos 
conteúdo para redes sociais, cartões de visita e outras 
peças de papelaria. Criamos um folheto de ofertas 
virtual contendo promoções e produtos em destaque, 
que são enviados aos clientes semanalmente. 
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Cardápio

Redes socias

A P&P oferece alimentos e refeições congeladas da empresa GRC 
Refeições Coletivas, que possui 20 anos de atuação junto a empresas 
de Campinas e região. Para eles desenvolvemos o e-commerce: agora 
seus produtos são comercializados e entregues via website. 

Fizemos a campanha de lançamento do site de compras; outdoors; 
fizemos embalagens mais funcionais para os produtos e um novo 
cardápio; criamos conteúdo para as redes sociais; fizemos campanhas 
para Google Ads; pensamos e desenvolvemos campanhas e 
estratégias para as redes sociais. 

Outdoor

E-commerce

Embalagem
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Email marketing 
Site de produto - CNC Monitor

A GRV Software possui mais de 530 clientes em todo o 
Brasil e know how de 15 anos no mercado de tecnolo-
gia industrial. A empresa produz tecnologia para em-
presas que fabricam sob encomenda no setor, com 
qualidade a nível mundial. Para eles criamos conteúdo 
para redes sociais; sites de produtos; itens diversos de 
papelaria; e-mail maketings; desenvolvemos stands e 
campanhas para Google. 

Redes socias

Folder institucional
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Site institucional

A Uni Duni Tem é uma loja de artigos domésticos localiza-
da em Franco da Rocha, seguindo a mesma proposta das 
Lojas Americanas, por exemplo, ou da Havan. Realizamos 
o branding completo da loja: construímos a identidade 
visual da loja, criamos o Duni (mascote da marca), placas 
para a loja e uniformes personalizados para os funcionári-
os. Também criamos o site institucional da loja e geramos 
conteúdo para as redes sociais. 

Ambientação de loja - Geladeiras, placas de sinalização, decorações

Branding e desenvolvimento de mascote com animações
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A Vemax atua desde 1988 no mercado industrial, produz-
indo Rebobinadeiras, Revisoras e Máquinas de Aca-
bamento do mercado para otimizar produções. A marca 
atua junto às maiores empresas de embalagens flexíveis, 
rótulos e etiquetas do mundo. Desenvolvemos para eles 
catálogos de produto em dois idiomas (português e 
inglês), adesivos para stands em feiras e pastas institucio-
nais para apresentações e uso em escritório.

Catálogo de produtos

Pasta institucional

Adesivo para stand em feiras
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O Cursinho Intergraus é referência em instituições de 
ensino pré-vestibular desde 1980, possuindo 7 
unidades distribuídas entre São Paulo, Sorocaba e 
Valinhos. Para a unidade Valinhos desenvolvemos 
conteúdo para redes sociais, peças e campanhas 
publicitárias. 

Redes socias
Outdoor

Fanpage
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A Inter Control Contábil é um escritório contábil com 
12 anos de excelência no mercado e, há 2, é cliente da 
Semeia. Durante esse tempo de parceira 
desenvolvemos o site institucional da empresa; 
conteúdo para redes sociais; selos comemorativos; 
brindes e conteúdo para o blog da empresa.

 

           
  INTER CONTROL

           ASSESSORIA CONTÁBIL
  

Selos comemorativos

Redes socias

Site

Brindes

semeiapropaganda.com.br
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Site institucional

Informativo Divamaq News

EM FOCO

STAND UP POUCH:
PICK AND PLACE É A SOLUÇÃO PARA ENCAIXOTAMENTO 
DESTE FORMATO DE EMBALAGENS

DIVAMAQ NEWS
INFORMAÇÃO E CONTEÚDO QUINZENAL SOBRE OS

DESTAQUES DA INDÚSTRIA METALOMECÂNICA

O QUE É A 
DIVAMAQ NEWS?

A Divamaq News é uma plataforma 
de interação entre empresa, colabo-
radores e consumidores. Quinzenal-
mente, tenha acesso a notícias, 
informações relevantes, artigos de 

-
do em que atuamos e muito mais. 
Boa leitura! 

As embalagens Stand Up Pouch conquistam espaço e aderência 
de grandes indústrias no Brasil e no mundo. Antes utilizado essen-
cialmente pela indústria alimentícia, o formato Pouch ganhou 
força também em outros setores e tem se popularizado entre os 
produtos de higiene e limpeza, bebidas, químicos, automotivos e 
outros.

O motivo de sua ascensão é simples: utilizá-la faz do processo de 
produção e empacotamento mais rápido e de custo reduzido. 
Suas vantagens são inúmeras: por serem mais compactas, as 
embalagens reduzem o volume e peso das unidades e, conse-
quentemente, o espaço necessário para armazenamento.

superioridade sobre as embalagens rígidas convencionais, mas as 

produção dos itens: traz vantagens para o Marketing da empresa, 
uma vez que seu formato expõe melhor a marca e torna-a mais 
visível aos consumidores.

Por último, mas não menos importante, faz de todo o processo 
mais sustentável, uma vez que seu material é mais facilmente reci-
clável do que as demais.

Encaixotadora Pick and Place
A Pouch vai tomar conta do mercado e a sua empresa precisa 
estar preparada para lidar com este tipo de embalagem mantendo 

AQUI VOCÊ ENCONTRA

1. Pick and Place: a solução para 
encaixotamento de embalagens 
Stand Up Pouch.

2. A embalagem no cotidiano: 
nosso papel na sociedade.

3. O olhar do especialista: “Entre 
as prioridades para a competitividade 
das pequenas está a elevação da 
produtividade” João da Silva, enge-
nheiro.

anos

divamaq.com.br   Divamaq News - Edição 01

INFORME AO 
COLABORADOR
Lorem Ipsum dolor sit amet 
Lorem Ipsum dolor sit ametLo-
rem Ipsum dolor sit amet

lidar bem com o encaixotamento da Pouch em caixas de papelão. 
Seu formato maleável, justamente o que lhe atribui todas as suas 
qualidades, também pode representar um problema na hora do 
empacotamento dos produtos.

A Divamaq tem como uma de suas missões viabilizar e aprimorar 
processos de produção industrial. Com base nisso, trouxemos ao 
mercado a Encaixotadora Pick and Place, um equipamento de alta 
tecnologia perfeito para sanar o problema de embalamento dos 
produtos de formato Pouch. A Pick and Place realiza o encaixota-
mento automático de embalagens através de sistema de vácuo ou 
por braço (pick and place).

Inovadora e funcional, o equipamento representa a chave para a 
automação do seu processo de produção de produtos Pouch.

Comunicação interna

A Divamaq é uma empresa do segmento 
metalomecânico. Para eles desenvolvemos o site insti-
tucional; conteúdo para redes sociais; ações de en-
domarketing e peças para comunicação interna; con-
teúdo otimizado com SEO para o blog da empresa e 
e-mail marketings.

Comunicação interna -  5S

OL 
L 
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Redes socias

Visite:

SiteCardápio

Folder

Os hotéis Valinhos e Vinhedo Plaza são referência em atendimento na 
região. Ambos são premiados por sua excelência e serviço excepcional 
pelo TripAdvisor e GoHotel.com, plataformas de extrema credibilidade 
no ramo do turismo e hotelaria.

Para ambos desenvolvemos sites institucionais, com textos 
cuidadosamente pensados para dialogar diretamente com o público 
alvo do hotel – o corporativo. Além disso, pensamos e desenvolvemos 
campanhas e conteúdo para redes sociais; criamos a identidade visual 
de eventos (festas de Reveillon, ceias de Natal, Carnaval e outros) e 
peças impressas e desenvolvemos conteúdo para blog.
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A Medvacinas é um Centro de Imunizações referência 
em Valinhos, prestando serviços de excelência em 
vacinação. Para eles a Semeia desenvolveu site 
instucional; conteúdo para redes sociais e conteúdo 
para blog; arte impressa para placas e anúncios em 
jornais. 

Site

Redes socias

Jornal 

Lona



Vamos 
conversar?

semeia@semeiapropaganda.com.br

semeiapropaganda.com.br

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


