
Assim, sua empresa tem a certeza de que está sendo agenciada por 
uma equipe especializada com comprovação e selo de qualidade. Isso 
faz toda a diferença no resultado desejado.

A comunicação continua mudando à medida que a 

internet evolui. A maré sobe ou desce de forma 

muito violenta. Por isso, ter um site competitivo, 

investir em mídia digital, construir leads e utilizar as 

redes sociais são o primeiro passo para seu negócio 

não se afogar nessas grandes ondas da internet. Se 

A Jogue Duro Comunicação
integra organizações nacionais e internacionais 
em seus principais campos de atuação.

Marketing Digital e Redes Sociais
Conteúdo é o novo anúncio, #hashtag é o novo slogan.

você consegue se manter na crista, pode 

transformar pequenos negócios em máquinas de 

venda. Não é fácil, mas é simples. O conteúdo é o 

grande rei dos sete mares e a relevância deste 

conteúdo pode transformar sua pequena canoa em 

um grande navio cargueiro. 

A gente constrói o conteúdo e o conteúdo
constrói o seu negócio.

Em comunicação é preciso estar atento à bússola. Há uma nova rota de como comunicar 

marcas, e é essa mudança de rota que pode desencalhar seu negócio e transformá-lo em 

uma grande marca. Quase ninguém está fazendo isso direito. Pare de comprar peças para 

sua rede social como se fossem panfletos, essa estratégia naufragou. Comece a comprar 

conteúdos que dão resultado e se transformam em dinheiro.



Marketing Digital 
Redes Sociais • Criação de Sites

Construção de Aplicativos

Produção Audiovisual
Filmagem • Estúdio •

Edição • Sonoras

Marketing e Comunicação
Publicidade e Propaganda 
Design Gráfico e Produção

Marketing Digital e Redes Sociais
Gerenciamento completo para sua presença online: SEO, Inbound 
Marketing, GoogleAds, FacebookAds, Gerenciamento de Redes 
Sociais, Construção de Sites, Responsivos e Aplicativos. Tudo 
focado na experiência do usuário.

Audiovisual
Produção de Conteúdo desde o roteiro à captação. A Jogue Duro 
ainda conta com estúdio de filmagem para pequenas produções e 
gravação sonora para jingles e spots, além da edição eletrônica de 
um time formado por profissionais com anos de experiência na área.

Marketing e Comunicação
Com cinco anos de atuação no mercado de comunicação estratégi-
ca, a Jogue Duro entrega serviços multidisciplinares a fim de trazer 
resultados reais e tangíveis aos nossos clientes.

Design e Produção Gráfica
A Jogue Duro é integrante das maiores instituições representantes do 
design no Brasil e América Latina, como parte da ADG Brasil e da 
Rede Latino Americana de Design. Conquistamos espaço no mercado 
pelo design sensível e integrado ao propósito de nossos clientes.



Marketing Digital • Redes Sociais • Criação de Sites • Construção de Aplicativos

MARKETING DIGITAL PARA ACELERAR O 
CRESCIMENTO E PRESENÇA ONLINE

Criação de Web Sites 

responsivos (adaptáveis 

para tablets e celulares).

Gerenciamento de Redes 

Sociais com foco na geração 

de leads e funil de vendas.

Criação de APP com equipe 

focada em Design UI/UX 

para transformar a 

experiência do seu usuário.

Estratégias de Marketing 

Digital focados em fazer 

dinheiro para seu negócio 

ser um furacão de vendas.

Produção Audiovisual • Filmagem • Estúdio • Edição • Sonoras

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
COM FOCO EM MARKETING DIGITAL

Roteiro e planejamento são 

essenciais, por isso, construímos 

juntos com você sua história em 

vídeo para chegar ao melhor 

resultado com o seu público.

Captação de imagens e 

produção, além de estúdio 

de filmagem próprio com 

total controle de luz e 

cenários.

Edição com as melhores  

ferramentas do mercado e 

edições espetaculares 

para tirar o folego e a mão 

do bolso do seus clientes.

Entregamos o resultado 

completo. Por isso, 

contamos com a gravação 

sonora para seu conteúdo 

ter ainda mais relevância.

Marketing e Comunicação • Publicidade e Propaganda • Design Gráfico e Produção

MARKETING E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIAS
COM FOCO NO RESULTADO

Conceito, ideias e sinergia 

junto a você para construir 

uma marca forte on e off.

Criação de peças visuais 

profissionais focadas em 

resolver problemas reais e 

construir satisfação para 

seus clientes.

Comunicação realista não 

fica só no campo das ideias. 

Focamos em seu poder de 

fogo. Por isso contamos 

com parcerias que fazer 

ideias saírem do papel.

Acompanhamos todas as 

etapas de produção para 

você ter sempre o melhor 

custo-benefício.

Contamos com captação 
de Imagens com Drones 


