Apresentação
A DOMÍNIO PROPAGANDA é uma empresa de comunicação e prestações de serviços e atua basicamente no mercado de impressos
gráficos e comunicação visual na cidade de Taubaté e adjacências.
A empresa começou suas atividades buscando atender as indústrias, comerciantes e público varejista do Vale do Paraíba. A
DOMÍNIO PROPAGANDA é uma empresa especializada em soluções de sinalização e comunicação visual, como:
Fachadas | Letreiros | Luminisos | Letras Caixa | Impressão digital | Faixas | Banners | Adesivos em geral | Display em acrílico |
Placas em geral | Envelopamento de veículos | Sinalização comercial e industrial | Quadros de Gestão à vista e etc.
Para a DOMÍNIO PROPAGANDA a qualidade de seus produtos e serviços é o fator especial e, acima de tudo, garante a satisfação de
seus clientes.
DOMÍNIO PROPAGANDA e Comunicação Visual : Com mais de 10 anos de experiência!
Por meio da comunicação visual a DOMÍNIO PROPAGANDA cria ambientes que permitem aos seus clientes experiências visuais
maravilhosas.
Iniciamos um projeto visual desde o material coorporativo (papelaria) até a fachada da empresa, passando para os adesivos dos
ambientes internos (comunicação visual), realizando uma tematização ou sinalização.
A comunicação visual para o comerciante (lojista) é vital. Seja para deixar sua vitrine ainda mais atraente com promoções, ofertas
ou para criar um tema (datas comemorativas e sazonais) , trabalhar com moda e decorar de acordo com as coleções que recebe
(primavera/verão – outono/inverno). Para tudo isso é imprescindível à utilização de uma comunicação visual bonita, adequada ao
seu público-alvo e resistente ao tráfego ou intempéries. Estudos mostram que uma vitrine bem elaborada pode aumentar as vendas
em até 20%.
Se você precisa expor seus produtos em uma feira, evento, shopping, supermercado, com certeza precisará de uma comunicação
visual surpreendente, pois ela é sem dúvida, a peça fundamental para o sucesso do seu produto.

Prescrição e Abordagem
Estamos a cada dia, nos atualizando em busca de uma metodologia de trabalho que agrade e ganhe a preferência de empresários
dos mais diversos segmentos de mercado. A DOMÍNIO PROPAGANDA é uma empresa de comunicação com foco em produtos de alta
qualidade.
- Comunicação Visual: Desenvolvemos o projeto personalizado e com muito requinte e qualidade, trabalhamos com materiais de alta
durabilidade como ACM, letras Caixa de PVC ou chapa Galvanizada e Pintura Automotiva, Iluminação em LED (85% de economia),
profissionais capacitados para transformar seu projeto em REALIZAÇÃO!
- Impressos: Criação e desenvolvimento de arte para utilização em panfletos, folders, catálogos, mala-direta, adesivos promocionais,
de decoração, etc e distribuição. Os impressos poderão ser utilizados tanto para campanhas internas como externas.
Entre em contato conosco e solicite um projeto de comunicação visual. Caso você já o tenha, teremos prazer em ajudá-lo na
produção e instalação.

Aguardamos seu contato!

Fábio Catoira
Dep. Comercial
comercial@dominiopropaganda.com.br
(12) 98871-2034 (whatsapp) / 3426-4842

