
Como aumentar 
as vendas

 através da 

COMUNICAÇÃO
 VISUAL



A Comunicação Visual trata-se do
conjunto de  Elementos que
passam uma mensagem ou 

 informação. Vendo esse
elemento, o cliente associa a uma

marca.
 

 Independentemente do tamanho 
do seu negócio, o segredo é

aumentar a visibilidade da sua
empresa/ serviço/ produto.

 
 
 

O que é a
Comunicação Visual?



Fisgar o cliente certo, gera retorno.
 

 Por isso deve ser feito uma análise
com profissionais qualificados para

ajudar na estratégia da
Comunicação do seu negócio

 
Então entender qual linguagem

será usada, cores e formatos irão
atrair mais seus clientes são a base

para iniciar um projeto de
comunicação visual.

 

 



Invista na construção de uma
Comunicação Visual eficiente, o

consumidor irá optar pela empresa
que lhe passar mais confiança e a

primeira impressão contará muito.
 
 
 
 
 
 
 

Afinal de contas, uma comunicação
visual alinhada com o conceito e

propósito da empresa é
fundamental quando o assunto é

ajudar a vender uma marca.
 

 



Vantagens de investir na
Comunicação Visual 

 
Passar credibilidade.

Destacar dos concorrentes.

 Fortalecimento da sua Marca

 Ter uma Identidade Visual moderna

Resultados Positivos

Pode ser usada na loja física ou virtual.

Comunicação assertiva com seu Público-
Alvo.

 

 



Como criar uma
Comunicação Eficiente

Ter as informações do seu projeto de
forma clara, auxiliam na criação da

linguagem que será usada, de acordo
com seu público-alvo. 

 
O mercado de Comunicação Visual vem

crescendo no decorrer dos anos,
contando com produtos e ferramentas
modernas que auxiliam nos projetos.

 
O cliente precisa consumir de forma

natural as informações que serão
expostas, fazendo com que ele tenha

uma experiência que o atraia.
 
 



Ter um Briefing
 Se trata de um guia do seu negócio, um

documento para levantar os pontos
para produção do projeto. Deve ter

informações detalhadas dos produtos,
serviços, mercado, objetivo. Com esse
projeto criado, fica mais fácil elaborar

como será a Comunicação Visual.
 
 
 

4 Fatores Importantes para
seu negócio se destacar 

 



Ter uma Identidade visual 
 
 Seu cliente deve se sentir atraído pelo

seu produto/ negócio, a Identidade
Visual usada de maneira correta irá

alavancar sua credibilidade. Para isso,
invista nas cores certas, em um logotipo

que tenha ver com seu negócio.
 
 
 
 



Ter um ponto físico
agradável

 
 
 

Faça com que seu ponto comercial,
tenha um ambiente confortável para

seus clientes. Faça com que ele se sinta
bem recebido. Um exemplo disso é

investir em uma boa decoração com
Adesivos Personalizados.

 
Ter um espaço físico organizado é

fundamental para reforçar a mensagem
da sua empresa. Divulgue seus
produtos de forma coerente e

moderna.
 
 
 
 
 



  Invista no Mercado Digital
 
 Investir nas Redes Sociais é uma

estratégia que seja ser abortada na sua
empresa. Analise quais são as Redes

que fazem mais sentido para seu
negócio. Faça conteúdos segmentados
para seu público-alvo e capriche nas

artes. Nas redes sociais a Imagem
chama muito atenção, faça a

divulgação de maneira correta, que terá
resultados.

 
Outra opção nesse cenário digital, é a

criação de um Site. Excelente forma de
divulgar seus produtos e serviços. Mas

ele deve ser moderno e responsivo,
afim de ser mais atrativo para seu

público.
 
 



 
Principais Serviços da
Comunicação Visual.

 
Adesivos Personalizados: Plotter/
Perfurado/ Jateado/ Laminado)

Comunicação Visual: Faixas/ Placas
de Sinalização/ Painéis com
Impressão UV/ Backdrop/  Banner/
Cavalete/  Totem 

Designer: Criação de Identidade
Visual/ Criação de logotipo/ Criação
de Rótulos, embalagens, Etiquetas.



Envelopamento: Automotivo/
Móveis/ Eletrodomésticos/
Containes/ Equipamentos

Fachadas Comerciais: em ACM/
Lona/ Reformas

Serviços Gráficos: Folder/ Flyer/
Cartão de Visita/Tag/ Cardápio

Serviços Digitais: Arte para
Instagram/ Face/ Youtube/ Criação
de Websites modernos/ Cardápio 
 Virtual (QR Code)

 
 
 
 
 



Conclusão:
 Investir em melhorias de

Comunicação Visual, vai converter
em retorno financeiro para seu

negócio.
 

Busque uma empresa de
Comunicação Visual com
experiência de mercado. 

 
Conte com a equipe de especialistas  

de para ajudar alavancar suas
vendas. 

.




