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Bem-vindo ao mundo em transformação.
Bem-vindo a um novo jeito de trabalhar sua comunicação.

//a smart agency do 
tamanho que sua 
empresa precisa



www.spraydesign.com.br

//quem somos Spray, uma smart agency, que trabalha em 
rede, conectando profissionais conforme a 
demanda e o orçamento de cada projeto. 

Adequados à nova tendência de mercado, 
somos do tamanho que sua empresa 
necessita. Nem mais, nem menos.
Isso é ser smart.

http://www.spraydesign.com.br


www.spraydesign.com.br

//o que fazemos Somos geradores de ideias e conteúdos 
para marcas e empresas. Produzimos valor 
através do uso de ferramentas de design, 
comunicação e marketing digital.

O seu desafio é o nosso ponto de partida.
E o foco nos resultados é o norteador da ideia 
central, que será distribuído para todas as 
plataformas e pontos de contato da empresa.
Isso é ser smart.

http://www.spraydesign.com.br


www.spraydesign.com.br

- Consultoria estratégica

- Criação de nomes 

- Logotipos

- Identidade visual

- Embalagens e rótulos

- Projetos editoriais

- Catálogos

- Ponto de venda

- Conceituação de produtos 
e serviços

- Campanhas institucionais 
e promocionais 

- Comunicação B2B e B2C

- Divulgação de eventos

-  Planejamento de canais 
digitais

- Campanhas de mídia 
online

- E-mail marketing

- Google ads e social ads

- Web design

- Desenvolvimento de sites 
e landing pages

- Criação de conteúdo

- Gestão de redes sociais

- Fotografia

- Tratamento de imagem

- Produção de vídeo

- Animações para web

- Orçamentos e supervisão 
de fornecedores

//Comunicação//Branding & 
Estratégia

//Marketing 
digital

//Produção
audiovisual

http://www.spraydesign.com.br
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//atuação em rede /CONEXÕES
O mundo em transformação pede um 
novo jeito de trabalhar. 

Operamos conectados com 
profissionais de diversas disciplinas,  
otimizando processos e entregas 
e buscando a colaboração cross 
plataforma. Isso é ser smart.

http://www.spraydesign.com.br
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//flexibilidade

//integração de mídias

//foco na efetividade

Adequados às necessidades do clientes. Isso é ser smart.

Discurso alinhado em todos os canais. Isso é ser smart.

Resultado em primeiro lugar. Isso é ser smart.

http://www.spraydesign.com.br
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Varejo de agronegócio Educação/Universidade Fábrica de móveis

Vinícola Incorporação e urbanismo IncorporadoraTecnologia da InformaçãoTratamento de efluentes

Gestão públicaConsultoria e engenharia

//clientes

http://www.spraydesign.com.br
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Conheça a seguir alguns 
dos trabalhos que 
realizamos para nossos 
clientes.

//projetos

http://www.spraydesign.com.br


Wikihaus



CASE
TOP DE MARKETING
ADVB 2016:
O PRIMEIRO 
EMPREENDIMENTO  
COLIVING
DE PORTO ALEGRE

https://vimeo.com/188024458
CLIQUE E ASSISTA:

Wikihaus
- Campanha de lançamento imobiliário:
• conceito e marca
• material gráfico 
• vídeo de produto
• site de produto

https://vimeo.com/173684693
https://vimeo.com/188024458
https://vimeo.com/188024458
http://wikihaus.com.br/cineteatro-presidente/
https://vimeo.com/188024458


Govbr



Govbr
- Campanhas de lançamento 
de produto:
• conceito
• identidade visual
• vídeos
• material impresso
- Redes sociais e EMM

CLIQUE E ASSISTA:
https://vimeo.com/262087372

CLIQUE E ASSISTA:
https://vimeo.com/296716321

https://vimeo.com/262087372
https://vimeo.com/262087372
https://vimeo.com/262087372
https://vimeo.com/262087372
https://vimeo.com/296716321
https://vimeo.com/296716321
https://vimeo.com/296716321
https://vimeo.com/296716321


WaterCleanBR



WaterCleanBR
- Posicionamento de marca
- Logotipo e identidade visual
- Material de apoio de vendas
- Redes sociais: criação e impulsionamento
- Google Ads



Wikihaus



- Campanha de lançamento imobiliário:
• conceito
• vídeo de produto
• site de produto
• digital - peças p/ redes sociais e mídia 
programática

CLIQUE E ASSISTA:
https://vimeo.com/235407328

Wikihaus

https://vimeo.com/188024458
https://vimeo.com/188024458
https://vimeo.com/235407328
https://vimeo.com/235407328


De Bastiani



De Bastiani
- Logotipo e identidade visual
- Naming
- Rótulos
- Material de ponto-de-venda
- Divulgação de eventos
- Consultoria de branding

CLIQUE E ASSISTA:
https://vimeo.com/348368918
https://vimeo.com/347624208

https://vimeo.com/188024458
https://vimeo.com/188024458
https://vimeo.com/348368918
https://vimeo.com/347624208


CVF Incorporadora



CVF Incorporadora
- Lançamentos imobiliários (KUBE e ONE):
• conceito de comunicação
• identidade visual
• sinalização interna
• book de vendas



Grupo Agromave



Grupo Agromave
- Marca e reposicionamento do grupo
- Identidade visual
- Vídeo Institucional
- Campanhas de eventos e endomarketing

https://vimeo.com/192924626
CLIQUE E ASSISTA:

http://vimeo.com/192924626
https://vimeo.com/192924626
https://vimeo.com/192924626
https://vimeo.com/192924626


Carraro Móveis



Carraro Móveis
- Criação e produção dos catálogos de 
produto 2018 e 2019:
• catálogo de linha completo
• compacto
• mercado externo
• mostruário de cores
- Redes sociais: criação e impulsionamento



Wikihaus



Wikihaus

https://vimeo.com/262873426
CLIQUE E ASSISTA:

- Campanha de lançamento imobiliário:
• nome, marca e conceito
• vídeo de produto
• folder e material gráfico
• tapume
• site de produto
• digital - facebook e mídia programática

https://vimeo.com/262873426
https://vimeo.com/262873426
https://vimeo.com/262873426
https://vimeo.com/262873426


Univates



Univates
- Vestibular Verão 2018:
• conceito
• mídia impressa
• mídia eletrônica - TV e rádio
• OOH
• digital - site, redes sociais e mídia programática

CLIQUE E ASSISTA:
https://vimeo.com/239639596

https://vimeo.com/239639596
https://vimeo.com/184341699
https://vimeo.com/184341699
https://vimeo.com/239639596
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51 9.9901.  452251 9.9252.0202
appio@spraydesign.com.brnatalie@spraydesign.com.br

Natalie Bolzan

Publicitária graduada pela UNISINOS. Experiência 
em marketing no segmento calçadista (Via Uno 
e Calçados Beira Rio) e na área de varejo B2B 
(Imdepa) e em agências de comunicação (SPR, 
Pró Target, Upper e 8 Total Brand) nas áreas 
de atendimento, planejamento e produção, 
atendendo clientes de grande porte como 
Móveis Carraro, Móveis Criare, Brinox, Assintecal, 
Univates e Govbr. Experiência em negociação com 
fornecedores, controles de verbas, planejamento 
e execução de campanhas de comunicação e 
planejamento e execução de feiras e eventos.

Jorge Appio

Graduado em Publicidade e Propaganda pela UFRGS 
e especialista em Design Estratégico pela UNISINOS. 
Possui experiência de mais de 20 anos na área de 
publicidade e comunicação, tendo trabalhado como 
diretor de arte e diretor de criação em grandes 
agências de publicidade de Porto Alegre como 
Competence, DCS, e21, Global e Matriz. Durante este 
tempo criou e produziu campanhas para clientes 
como FIERGS, Tramontina, Fecomércio, Paquetá, 
Zaffari, Bourbon Shopping, SEBRAE e Pilecco dentre 
outros. Desde 2014, atua como designer e diretor 
geral na SPRAY atendendo clientes como Decibal 
Móveis, Agromave, Univates, Wikihaus e Govbr.

//quem está 
à frente da 
Spray

http://www.spraydesign.com.br
mailto:appio%40spraydesign.com.br?subject=
mailto:natbolzan.spray%40gmail.com?subject=


//saiba mais sobre a Spray

vimeo.com/spraycomunica
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http://www.facebook.com/spraycomunica
http://instagram.com/spray.comunica
http://vimeo.com/spraycomunica
mailto:natbolzan.spray%40gmail.com?subject=
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