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VAZÃO DE

OPORTUNIDADES
PARA SEU NEGÓCIO!



Comprometimento com prazos;

Relação de confiança e respeito 
com nossos clientes e parceiros.

Ações criativas e eficazes;

Comportamento ético, correto 
e transparente;

Promover a divulgação de 
marcas para nossos clientes, 
através de diversos veículos de 
comunicação, de forma 
inovadora e criativa com o 
intuito de ser reconhecida 
como agência referência em 
geração de oportunidades de 
negócios.

Gerar oportunidades 
inovadoras de negócios através 
de estratégias de comunicação 
e marketing.

VISÃO VALORES MISSÃO
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Clique aqui
 e saiba mais em como nós

vamos abrir a tornera da sua empresa.



ESPECIALISTA EM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES
PARA EMPRESAS DE TODO PORTE

EMPRESAS
INICIANTES

PEQUENAS
EMPRESAS

MÉDIAS
EMPRESAS

GRANDES
EMPRESAS

Clique no ícone acima
 e saiba mais



Agora sim!!! Vamos abrir a torneira 
da sua empresa, de acordo com a 
quantidade de oportunidades de 
negócios que seja satisfatório para 
alcançar a lucratividade desejada.

No processo de 
consultoria, vamos melhor 
entender o seu negócio, 
os seus anseios e as suas 
dificuldades para atração e 
retenção de clientes

STARTER INTERMEDIUM

PREMIUM

BASIC

ADVANCED
Nesta etapa, vamos 
preparar e alinhar toda a 
comunicação da sua 
empresa, para que ela 
possa ter visibilidade no 
mercado, para consolidar 
sua marca e ser referência 
na sua área de atuação.

3 ETAPAS
PARA ABRIR A TORNEIRA
DA SUA EMPRESA

1

ENTENDER

2 3

CONSULTORIA

PREPARAR DIVULGAR



STARTER INTERMEDIUM PREMIUMBASIC ADVANCED

Consiste em um pacote 
de serviços que têm por 
objetivo criar identidade 
visual para sua empresa 
de acordo com seus 
objetivos e prepará-la 
para a geração de 
oportunidades de 
negócios.

O que é:

Empresas que não 
possuem identidade 
visual e que não estão 
preparadas para a 
geração de 
oportunidades.

A quem se destina:

Empresas recém criadas, 
ainda em estágio de 
introdução/maturação 
(ou em estágio inicial) 
no mercado.

Se trata de um plano de 

serviços que tem por 

objetivo dar visibilidade 

para sua empresa, 

divulgando sua marca e 

gerando oportunidades 

de negócios.

O que é:

A quem se destina:

Empresas de pequeno 
porte

Empresas iniciantes no 
mercado.

Se trata de um plano de 

serviços que têm por 

objetivo dar visibilidade 

para sua empresa, 

divulgando sua marca e 

potencializando 

oportunidades de 

negócios.

O que é:

Se trata de um plano de 

serviços que têm por 

objetivo dar visibilidade 

para sua empresa, 

divulgando sua marca e 

gerando volume de 

oportunidades de 

negócios.

O que é: O que é:

Se trata de um pacote 

de serviços que tem por 

objetivo a 

potencialização da 

geração e volume de 

oportunidades de 

negócios, através da 

nutrição,  e reforço da 

marca.

A quem se destina:

Empresas de médio 
porte

Empresas de grande 
porte

A quem se destina: A quem se destina:

Empresas de grande 
porte

ABRINDO A TORNERA PASSO A PASSO

CONSULTORIA 

O que é:

Consiste em um 
processo onde vamos 
melhor entender o seu 
negócio, os seus anseios 
e as suas  dificuldades
para atração e retenção 
de clientes.

A quem se destina:

Empresas recém criadas, 
ainda em estágio de 
introdução/maturação 
(ou em estágio inicial) 
no mercado.

Empresas iniciantes no 
mercado

Empresas com baixa 
visibilidade da marca

Empresas com baixa 
oportunidades de 
negócios.

ENTENDER PREPARAR DIVULGAR



Comprometimento
com Prazos

Criatividade
e Inovação

PROFISSIONAISESTRUTURA DIFERENCIAIS

As Mais Modernas
Tecnologias

Atendimento
Multi-canal

Estrutura Física
Local

Tempo de
Mercado

Formação
Acadêmica

Foco em Geração
de Oportunidades

Engajamento
Profissional
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A Hora é Agora !!!

Sua Empresa terá uma 

grande vazão de 

OPORTUNIDADES

VAMOS ABRIR A

DA SUA EMPRESA

TORNEIRA



www.tornera.com.br   |   +55 31 3656-2131
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