
TUDOSIGNIFICA



Somos parceiros/profissionais/

criativos/apaixonados/analistas/

fãs/conectados/amigos/agência

produtores/dedicados/ que podem

significar tudo para sua empresa.



Estamos em 
Blumenau,
e essa cidade
nos inspira.



E fazemos isso
todos os dias:

Campanhas
Publicitárias

Gestão e 
Performance 

Digital

Identidade 
de Marca 
e Design

Mídias 
Sociais e 
Conteúdo

Planejamento
Estratégico

Grandes
Parcerias



Veja alguns projetos >

O
cliente
Semper
significa

tudo.



A Fibrafort fabrica lanchas 
de até 42 pés e se consolida 
como uma marca campeã 
de vendas  da sua categoria. 
Por isso, a Semper conduz 
sua comunicação on-life 
com foco preciso em 
superação de metas e 
presença frequente na vida
e na lembrança dos seus 
públicos. O resultado não 
poderia ser outro: meta 
alcançada com antecipação, 
mesmo sem participar da 
maior feira do setor, além 
de outros resultados 
surpreendentes. Tudo em 
poucos meses de trabalho 
conjunto, com muita 
estratégia e sintonia 
com o cliente.   

Fibrafort





Premiada com o 
reconhecimento internacional 
em inovação e design, a Ralo 
Linear nos procurou na 
intenção de expandir e renovar 
sua identidade. Com auxílio 
especializado nas mais diversas 
estratégias de comunicação, 
começamos um projeto de 
redesign da marca, com 
identidade visual no uso de 
diversas mídias e um alto 
padrão de qualidade. Além da 
identidade, a comunicação foi 
muito bem trabalhada em 
campanhas e ações que 
agregaram mais valor a esse 
novo jeito de pensar em ralos.

Ralolinear





WK Sistemas
A parceria entre a Semper e a 
WK Sistemas começou com 
grandes desafios, como renovar 
a identidade visual da empresa, 
modernizar o design dos 
materiais e fazer a gestão da 
marca. A elaboração de um 
novo conceito de comunicação 
foi essencial para estabelecer a 
marca no segmento, agregar 
valor e transformá-la em um 
ativo para a empresa. O 
resultado foi o engajamento, 
reconhecimento e satisfação da 
marca WK com seus públicos.
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Stuttgart
A Stuttgart Artigos Finos 
importa muitos sabores de 
qualidade diretamente da 
Europa.  Por isso, precisava de 
um bom planejamento, 
estratégia e alinhamento de 
comunicação para vender tanta 
variedade de produtos de alto 
padrão. A Semper analisou o 
posicionamento da marca e 
criou diversas linhas para vender 
e conceituar produtos nas 
mídias digitais e convencionais. 
Tudo para alcançar resultados 
surpreendentes para o público 
cativo da marca.





Splendore
O Splendore é muito mais que 
um empório. Por isso, só uma boa 
comunicação estratégica poderia 
divulgar toda essa qualidade e 
posicionamento para um público 
seleto. A Semper iniciou seus 
trabalhos com a criação da 
identidade, do conceito e do site 
da empresa. Hoje desenvolve e 
acompanha todo o planejamento 
e a performance do Splendore nas 
mídias digitais. O resultado é o 
crescimento e expansão da marca 
em toda a região, além da realização 
de eventos gastronômicos de 
sucesso no mezanino





Veja alguns cases >

E os
números?

Também
temos!



Entre as 10 
empresas que mais 
crescem em Santa 
Catarina e a 4ª no 
segmento de TI.

Datainf
o

Aumento no alcance 
orgânico de 75% dos 
usuários na página 
do Facebook.

Malteria

Blumenau



Aumento de 
67% em vendas 
pelo ecommerce 
na campanha 
Dia das Mães.

Crescimento em 
60% novolume de 
vendas e de fãs no 
ecommerce entre 
2014 e 2017.

Bons
Sonhos

Stuttga
rt



Tem mais,
é só clicar aqui > Portfólio

https://www.behance.net/sempercreative


Bom, agora que
você já nos conhece,

fale com a gente.



TUDOSIGNIFICA

Ligue 47 3285-9738
semper.ag


