
Aquele up que a sua empresa necessita!
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O nosso foco é na performance,
resultados, vendas!
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A Brandup nasceu em 2016. Braga foi a cidade escolhida para acolher esta empresa que tinha 
como objetivo, prestar serviços de marketing digital. 

Foi criada com uma missão bem definida, a de ajudar empresas de vários setores a crescer de 
uma forma exponencial através do marketing e da comunicação. Desta forma atingem o seu 
potencial máximo com a conquista de novos clientes, novos mercados nacionais e internacio-
nais. 
Para que estes resultados sejam possíveis, a Brandup acompanha as organizações desde a 
criação da marca ao rebranding da mesma, passando pelo website institucional à loja online. 
Elabora estratégias de marketing digital feitas à medida de cada empresa e assegura todos os 
serviços que deixam os seus clientes satisfeitos e com um sorriso no rosto.  

Composta por uma equipa multidisciplinar, experiente, criativa e inovadora, a Brandup, conta 
com designers, marketeers e programadores. O respeito, confiança e paixão são algumas das 
qualidades que melhor nos define.  
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• Design Gráfico
• Branding
• Fotografia
• Vídeo

• Websites
• Lojas Online
• Apps
• Landing Pages

• SEO
• PPC
• Social ADS
• E-Mail Marketing 
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Todos os dias dedicamo-nos a desenvolver comunicação visual 
para colocar a sua marca num percurso de sucesso. 
Desde identidades visuais e rebrandings a fotografias, estamos 
aptos a desenvolver qualquer projeto de design e multimédia.

DESIGN &
MULTIMÉDIA



Branding
DESIGN & MULTIMÉDIA

Branding é uma estratégia de gestão da 
marca, envolvendo todas as ações que tem por 
objetivo torná-la mais forte e mais presente 
no mercado, sendo reconhecida pelo público, 
admirada e desejada por aquilo que oferece.  

• Positioning
• Media Planning
• Market Research
• Brand Tone + Voice
• Brand Audit

Brandup • Marketing Digital | p.5



DESIGN & MULTIMÉDIA

Design 
Gráfico
O design permite atribuir uma 
personalidade dinâmica e única a todos 
os materiais de comunicação interna e 
externa de uma empresa. Comunicamos 
as suas ideias com a melhor qualidade.  
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• Brand identity & style
• Business stationery
• Brochure design
• Signage & merchandise
• Exhibition materials
• Photography direction
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DESIGN & MULTIMÉDIA

Fotografia
Das melhores formas de se destacar no 
mercado, a fotografia profissional permite 
transmitir aos seus clientes uma confiança 
na sua marca e nos seus produtos. 

• Fotografia corporativa
• Foto de produtos
• Vídeo institucional
• Motion Graphics
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DESENVOLVIMENTO
WEB

A presença na web é um dos mais importantes cartões de visita das empresas do século XXI.
Sendo um meio de comunicação de fácil acesso a todas as partes do mundo, é de extrema 
importância colocar a sua empresa na web, com a melhor imagem possível. 
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Websites
DESENVOLVIMENTO WEB

Colocamos online a sua marca através de 
um website que cumpre com as expectativas. 
Moderno, responsivo, estruturado para 
SEO e focado nas vendas. Seja um website 
institucional ou um portfolio, garantimos que a 
sua empresa tem a melhor presença online. 

• Hosting & maintenance
• Website design
• Website development
• Content management
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Lojas
Online

DESENVOLVIMENTO WEB

As nossas lojas online destacam-se 
pela inovação, eficácia, rapidez e 
usabilidade, sempre pensadas no seu 
cliente final e estruturadas de forma a 
atingir o seu principal objetivo: a venda! 

• eCommerce Website Audit
• eCommerce Data Migration
• Custom Website Design
• eCommerce CMS
• eCommerce Marketing
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APPS
DESENVOLVIMENTO WEB

Vantagem competitiva através de 
aplicações mobile, oferecendo aos 
seus clientes e parceiros uma forma 
diferenciada, objetiva e moderna 
de comunicar, disponibilizando 
conteúdos de utilidade junto 
do seu público de uma forma 
verdadeiramente inovadora.

• Mobile Apps
• PWA
• Native Apps
• Apple Store
• eCommerce apps
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Landing
Pages

DESENVOLVIMENTO WEB

Desenvolvemos landing pages para as suas 
campanhas e marketing digital, que resultam
no aumento médio da taxa de conversão
em 25%.  
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Desenvolvemos estratégias de marketing coerentes e que realmente farão a sua empresa 
crescer dia após dia no mundo digital. 

MARKETING
DIGITAL
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SEO
MARKETING DIGITAL

Após uma auditoria abrangente e 
uma análise competitiva, criamos 
uma estratégia de SEO que conecta 
os objetivos do seu negócio com o 
seu conteúdo para otimizar todos 
os níveis de seu funil de vendas. 

• SEO Audits
• Local SEO Services
• Link Building Services
• Ecommerce SEO Services
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PPC
MARKETING DIGITAL

Das melhores formas de gerar 
resultados imediatos, o PPC (Pay Per 
Cick) permite-lhe aumentar as suas 
vendas através de anúncios nos
motores de pesquisa. 

• PPC Audits
• Google Ads, Bing Ads
• Shopping Ads Management
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Social
ADS

MARKETING DIGITAL

Os social ads (anúncios nas redes sociais) 
são fundamentais para a distribuição de 
conteúdo e de abordagens de marketing.
Combinamos criatividade com dados para 
captar a atenção do seu público e atendê-los 
com o anúncio certo no momento certo. 

• Facebook & Instagram Ads 
Services
• LinkedIn Advertising Services
• Ecommerce Social Media 
Advertising



Email Marketing 
SMS Marketing

MARKETING DIGITAL

Aliamos SMS ao email e oferecemos 
soluções para fazer chegar os seus 
produtos diretamente ao seu cliente 
facilitando assim o processo de venda.  
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• Email Strategy and Audit
• Email Marketing Automation
• E-mail Marketing templates
• SMS Marketing Strategy



Clientes
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HC BRAGA



Portefolio.

• Social Media ADS
• Branding

Century 21 Nopi

Brandup • Marketing Digital | p.19



• Merchandising
• Catálogo
• Website
• Branding

Portefolio.
Alfil
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• Social Media ADS
• Vídeos Promocionais
• Branding
• Website
• Publicidade

Portefolio.
CM Avenida
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•  Branding
•  Loja Online
•  Social Media Startegy

Portefolio.
Renata 
Clothes
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“Profissionalismo, simpatia, rigor são 
adjetivos que definem esta empresa. 
Melhor agência de marketing digital.” 

Lucas simões

 “Obtivemos resultados positivos logo no 
início. Organizados e práticos, sabem o 
que fazem. 
Obrigado pelos vários trabalhos que 
desenvolveram até agora.” 

soapro

“Atendimento formidável, empresa notável, 
serviço irrepreensível. 
Recomendo!”

patrícia oLiveira

 “A BRANDUP geralmente vai além do seu 
escopo, acima das expectativas do cliente. 
Obrigado!” 

Hugo Fontes, serveng 

“Uma agência à frente no tempo! Grato por 
tudo e pelo aconselhamento! Modernos, 
baratos e preocupados em ter clientes para 
a vida. Cumprimentos” 

migueL rodrigues 

“Exímia dedicação pelos seus clientes. 
Continuação de sucesso.” 

eva Lopes 

Testemunhos
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Fala Connosco!

(+351) 965 853 634

PRAÇA DAS FONTAINHAS 63
4700-382 BRAGA, PORTUGAL 

info@brandup.pt

www.brandup.pt

 

Estamos aqui!
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O nosso foco é na performance,
resultados, vendas!



www.brandup.pt

BRANDUP Agência de Marketing Digital é uma 
marca de IDEALBRAND, GROUP

 


