
EVO
LUIN
DO

ESTAMOS

SEMPRE
AGÊNCIA BDOIS



AGÊNCIA BDOIS

Somos uma Agência Digital.
Ajudamos seus clientes a encontrarem TUDO
que existe sobre SEU NEGÓCIO na internet e fora dela.

Somos uma agência de design que atende
tanto a demanda online quanto a ofine.
Quando se trata do nosso trabalho, temos
sangue nos olhos. Aqui não brincamos em serviço.
Qualidade é nosso principal ingrediente.
Desenvolvemos projetos em todo território
nacional e internacional. Nossa missão é
oferecer qualidade, exclusividade e um ótimo
atendimento.



CONFIRA AS

A identidade da sua empresa reete a qualidade do produto/serviço 
que você oferece? Se a resposta for não, nós podemos ajudar você.

IDENTIDADE VISUALNOSSAS

ESPE
CIALI
DADES

www

Uma média de 130 milhões de usuários estão nas redes sociais neste
exato momento. Tenha uma presença marcante com design de ponta
e conteúdo de qualidade.

REDES SOCIAIS

Atualmente, mais de 60% das pesquisas feitas no Google incluem procura 
por vídeos. Só no Facebook, estima-se que são assistidas cerca de 100 
milhões de horas de vídeo por dia!

EDIÇÃO DE VÍDEO

Amplie seu negócio! Ter um site responsivo e gerenciável é fundamental 
para a expansão da sua empresa. O site é sua vitrine. Desenvolvemos para 
você que busca por projetos exclusivos.

CRIAÇÃO DE SITES



ENTENDA 
Baseado nas informações passadas é feita nossa proposta 
comercial detalhada para o cliente aprovar.

01 - ORÇAMENTO

NOSSAS

ETA
PAS
DO PROJETO

Aqui será acertado as formas de pagamento, prazos e deveres
das partes envolvidas.

02 - CONTRATO

Após a aprovação do orçamento e contrato assinado é hora
do pagamento para dar-mos andamento no projeto.

03 - PAGAMENTO

Coletamos as informações sobre o projeto para assim entendermos
melhor suas necessidades e começarmos a idealizar o projeto.

04 - BRIEFING

Agora é a hora de processar as informações colhidas e começar 
o processo criativo. Com anos de experiência em criação, buscamos
dar nosso melhor para assim surpreender sempre.

05 - CRIAÇÃO 

Após todo processo de pesquisa, criação e organização, hora de ver
o resultado nal e fazer a aprovação.

06 - APROVAÇÃO



IDEAIS DA B2

MISSÃO
Proporcionar aos nossos clientes uma experiência incrível,
já começando pelo atendimento. Impactar com a
qualidade de nossos projetos. Oferecer exclusividade e
prossionalismo na entrega

VISÃO
Estamos sempre evoluindo, sempre melhorando, sempre
superando nossas limitações todos os dias. Queremos ser
referência, em nossa área, através da qualidade e
excelência em tudo que fazemos.

VALORES: Competência | Eciência | Inovação | Qualidade 



‘’As pessoas não 
sabem o que querem, 
até mostrarmos a elas’’.
STEVE JOBS



(71) 99360-9061
contato@agenciabdois.com.br

www.agenciabdois.com.br


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

