[NOSSA HISTÓRIA]
ESTUDIO – B:
ESTRATÉGIAS DE MARCA PARA IMPACTO SOCIAL
Nossa história começa agora. Nossa história é baseada
em certezas e sonhos que acreditamos serem atingíveis...
Na estudio-b acreditamos que as estratégias de marcas a
nível mundial são a fundação de grandes comunicações e
altos valores da marca.
Acreditamos que empreendimentos e iniciativas merecem
se destacar.
Acreditamos que artistas e empreendimentos culturais
tem um intrínseco impacto social e que a missão deles
merece ser compartilhada com o mundo.
Na estudio-b nós acreditamos que juntos podemos
impactar o mundo de uma maneira positiva e definitiva.

[QUEM SOMOS]
Nós somos uma agência de marcas em ascensão para
marcas e iniciativas com um propósito social.
Studio “estúdio” é um lugar onde mentes se unem para
produzirem um trabalho criativo excepcional. Em
espanhol “estudio” também significa uma imersão em um
assunto, um estudo.
Na estudio-b nós mergulhamos em nossos projetos
como:
• Estudando nossos clientes e o contexto.
• Se unindo como um time multidisciplinar para criar uma
estratégia que demonstre a individualidade da sua
marca.

[NOSSA MISSÃO]
Produzir uma estratégia de comunicação de destaque da
marca, que unicamente retrate a missão, visão e valores
do nosso cliente.
Nos dedicamos em desenvolver uma estratégia de marca
que reflita nossa paixão compartilhada—suas e nossas—
para esforços de impacto social e causas de
desenvolvimento humano.
Finalmente, dentro do nosso trabalho diário, nós nos
comprometemos em dar suporte a dignidade da
experiência humana e espiritual com: ousadia,
curiosidade, integridade e respeito por todos os tipos de
pessoas.

[NOSSA APROXIMAÇÃO]
Na estudio-b nós utilizamos uma combinação de técnicas
de marca de ponta específicas e relevantes para a
necessidade de nossos clientes. Na estudio-b não existe
uma aproximação que “serve para todos”.
Aproximações tradicionais, como audição de marca,
etnografias e grupo de foco, que vem com novas práticas
de marketing, como: respostas em tempo real por mídia
digital, grandes e pequenas análises de dados e
metodologias de estado da arte, que unem forças para
construir uma estrutura estratégica de comunicação da
marca que ecoará a seus clientes e acionistas.
Nossa aproximação é uma mistura bem afinada de
ciência, arte, insights e espírito, enraizada em um estudo
especializado de:
a) seus clientes e
b) seu terreno.

CIÊNCIA + ARTE + PODEROSOS INSIGHTS + ESPÍRITO = ESTRATÉGIA DE MARCA

[NOSSO OBJETIVO]
Nosso objetivo principal é simples:
“Crescer e obter sucesso na indústria de marketing global
pelo crescimento e sucesso de nossos clientes e de suas
causas”.

[INFORMAÇÃO DE CONTATO]

Por favor, aprenda mais sobre a estudio-b ou deixe seu comentário em:
Calle 98 # 15-17 Oficina 705
Bogotá- Colombia
+571 610 2892 +57 313 2921981 US: +1 347 903 7916
www.estudio-b.co
info@estudio-b.co

Facebook: @estudio-b
Twitter: @estudiobranding
Instagram: @estudiob.branding
Vimeo: @estudio-b

