AJUDAMOS A TRANSFORMAR O SEU NEGÓCIO

NEIL

O marketing muito além dos números

SOMOS A NEIL,
UMA BRANDTEC H QUE CONECTA

PESSOAS AO SEU NEGÓCIO.

MAIS DO QUE UMA AGÊNCIA, SOMOS UMA BRANDTECH

NEIL

WtF NEIL?
O nosso nome é NEIL e não NEW! Trata-se de uma homenagem ao primeiro civil a
pisar na lua, o astronauta Neil Armstrong. Somos uma brandtech, uma consultoria que
vai além da preocupação exagerada das agências de marketing com os números:
conectamos nossos clientes ao seu verdadeiro propósito, proporcionando uma relação
mais verdadeira com seus colaboradores, consumidores e mercado.
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MAIS DO QUE UMA AGÊNCIA, SOMOS UMA BRANDTECH
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AS BRANDTECHS E O
MARKETING PARA O FUTURO
Os anunciantes vêm saturando os canais de mídia com os anúncios de publicidade tradicionais, e por isso, quando a mensagem
não é ignorada, acaba sendo depreciada por seus consumidores. Este cenário tem transformado o desafio das empresas,
obrigando-as a (re)pensarem a sua forma de comunicar. Nos tempos atuais, priorizar a construção de relações mais sólidas e de
longo prazo passa a ser fundamental. E as brandtechs, assim como a NEIL, atuam a partir desta premissa: o primeiro passo está
relacionado ao entendimento do propósito de nossos clientes, desenvolvendo, em seguida, ações que possam conectar os
seus valores à sua audiência (tudo isso potencializado, é claro, pelos recursos proporcionados pela era digital).
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DO QUE ESTAMOS FALANDO

NEIL

"

AS MARCAS QUE
EXPRESSAM O SEU
PROPÓSITO ESTÃO
TRANSFORMANDO A
NATUREZA E O RESULTADO
DE SEUS NEGÓCIOS.

“No mundo de hoje, a tecnologia e os dados são
apenas o veículo. É o propósito, e o engajamento em
tor no de uma marca, que cria as conexões mais
duradoras com os consumidores, e que acaba
atraindo e retendo os verdadeiros talentos. Todas
estas coisas acontecem juntas, gerando para as
empresas os melhores resultados.”
V inicius Debian
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COMO NÓS PODEMOS AJUDAR O SEU NEGÓCIO

NEIL

MARKETING E ESG, CRIANDO
MARCAS MAIS SUSTENTÁVEIS
Na última década, a ESG (sigla em inglês para Governança Ambiental, Social e Cooperativa) tornou-se foco no mundo dos
negócios. Sustentabilidade, proteção ambiental, justiça social e gerenciamento ético cresceram em importância e significado
para os consumidores. E neste sentido, o marketing passou a ser reconhecido como um pilar importante para suportar estas
iniciativas, desenvolvendo – tanto 'para dentro' quanto 'para fora' – iniciativas e campanhas que possam promover a inclusão,
a empatia e a diversidade. Somos especialistas neste assunto, e podemos ajudar fazendo a diferença para o seu negócio.
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O MARKETING APLICADO
AO AGRONEGÓCIO
O marketing digital está presente em todas os segmentos, trazendo inovação, proximidade e agilidade quando o
assunto é simplificar o trajeto entre cliente e o produto que se busca. Isto não poder ser diferente no universo do
agronegócio. Ajudamos as cooperativas e os pequenos e médio produtores a vencerem seus desafios, seja em
uma maior (e melhor) interação com o seu público-alvo, na fidelização de seus clientes, no aumento das vendas ou
no fortalecimento de suas marcas. Afinal de contas, o 'agro é pop', e nós podemos ajudá-lo!
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O STORYTELLING É
A BASE DE NOSSOS SERVIÇOS
Histórias criativas e autênticas são capazes de conectar e engajar as pessoas. E é exatamente isto que
fazemos a partir de nossos serviços:

POSICIONAMENTO
DA MARCA
ASSESSORIA
DE IMPRENSA
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GESTÃO
DAS REDES SOCIAIS

ATIVAÇÕES COM
MICRO INFLUENCERS

CAMPANHAS
DIGITAIS E OFFLINE

CRIAÇÃO
DE SITES

PODCASTS
E CURSOS ONLINE

PRODUÇÃO
DE CONTEÚDOS

CONHEÇA NOSSOS PROGRAMAS

NEIL
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CONHEÇA
NOSSOS PROGRAMAS
Oferecemos ao mercado 02 diferentes programas,
além de nossa gama de serviços:

MARKETING PARA
PRODUTORES DO AGRO

MARKETING PARA
MICRO EMPREENDEDORES

INICIATIVAS 'DO BEM' QUE APOIAMOS
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AJUDANDO
TRANSFORMAR
O MUNDO EM
QUE VIVEMOS
Apoiamos a iniciativa Faça Parte do Futuro, uma plataforma
de aprendizagem do futuro que disponibiliza conteúdos gratuitos para
a comunidade. Para saber mais, acesse: www.facapartedofuturo.com.br
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FALE COM A GENTE

CONTATO

R. INSPETOR JAIME CALDEIRA, 276 BETIM/MG
+ 55 31 97123-3934 | +55 31 99891-9800

ENVIAR

