


10 
— 
anos de mercado. 

4717 
— 
Clientes atendidos. 

17 
— 
colaboradores 

100 
— 
Melhores agências   

10 anos de atendimento personalizado: 



Características dos nossos serviços 
— 

Ferramentas  
Estrategicamente desenvolvidas  e utilizando modernos 

sistemas de divulgação e mensuração . 

— 

Suporte  
Suporte total para dúvidas, orçamentos. 

Serviços personalizados 

 

— 

Soluções 
Soluções práticas, inteligentes, criativas e que agregam 

valor.  

 

— 

Especialização 
Indústria ferroviária, automobilística, aeroespacial, naval, 

transporte, máquinas e equipamentos, agronegócio, 

atividades artística, cultural e esportiva 



— 

Empresas, pessoa 
física, entidade 

ou órgão público 

Gestão de relacionamento 
com a imprensa, produção 

de conteúdo, press-
release, gerenciamento de 

crise 

Assessoria de 

Imprensa 

— 

Criação, 
desenvolvimento 
e gestão de sites 

Trabalhamos com 
profissionais qualificados 

e antenados nas mais 
recentes tendências 

gráficas e sociais 

Desenvolvimento de 

sites 

—  
Planejamento de 
campanhas para 
e-mail marketing 

Estudo do público alvo 
para ações de 

relacionamento focadas 
em objetivos estratégicos 

E-mail Marketing 

— 

Gestão, 
desenvolvimento 
e monitoramento  

Ações de relacionamento 
em mídias sociais. Gestão 

de conteúdo e 
posicionamento da marca  

Mídias sociais  



— 

Profissionais 
para diversos 

idiomas                       

Equipe especializada em 
traduzir textos originais. 

intérprete e tradutor para 
eventos 

Tradutor e Intérprete  

— 

Ações de 
valorização da 

atividade  

Desenvolvemos a melhor 
estratégia em marketing 

esportivo para atletas, 
equipes ou clubes 

Marketing Esportivo 

— 

Registrar 
momentos 

importantes 
 

Equipe de fotógrafos 
profissionais para  

cobertura jornalística, 
assessorias, eventos ou 

esportes.  

Fotografia 

Profissional 

— 

Conteúdo gerado 
com 

exclusividade 
 
Geração de conteúdo para 

comunicação interna, 
veículos de  comunicação 

ou operações de 
marketing 

Produção de 

conteúdo 



Dados importantes da sua parceria com a 

AJLS Comunicação: 

Colaboradores 

— 
Nossa equipe de 17  

profissionais  dedica-se  a 
apresentar resultados 

surpreendentes para nossos 
parceiros 

17  

Tempo total 

— 
Nossa equipe não olha para 

o tempo . São 24 horas de 
trabalho prazeroso no 

intuito de entregar o melhor 
resultado  

24 

Parcerias 
consolidadas 

— 
80%, é a taxa de intenção de 

renovação dos nossos 
parceiros com a AJLS 

Comunicação   

80 

Avaliação do nosso 
trabalho 

— 
96% é a taxa de aceitação 

dos nossos clientes ao 
trabalho realizado pela 

nossa equipe  

96 



Cel. (11) 9 6197 6468 

Tel. (11) 3501 7010 

E - mail: comercial@ajlscomunicacao.com.br  

www.ajlscomunicacao.com.br 


