


A Mistura Digital oferece serviços de criação de design e conteúdo online (sites,
blogs, redes sociais), personalização e gerenciamento de redes sociais, e
estratégia de comunicação digital.

APRESENTAÇÃO



Na Mistura Digital, personalizamos a experiência para o cliente, explorando as
ferramentas e canais que serão mais eficientes para cumprir seus objetivos,
gerenciando sua imagem na internet.

Criamos conteúdo exclusivo e realizamos pesquisa de conteúdo relevante para
abastecer os canais dos clientes: sites, blogs e redes sociais. Realizamos a
cobertura de eventos nas redes sociais. Elaboramos e gerenciamos anúncios,
especialmente Facebook Ads, e realizamos o atendimento aos consumidores nas
redes sociais. Periodicamente, os clientes recebem relatórios de desempenho, que
serão utilizados como base para nortear a estratégia.

POSICIONAMENTO



Um bom site é mais do que um cartão de visita online.

Na Mistura Digital traduzimos para o ambiente digital a melhor maneira de
apresentar o nosso cliente. Apostamos em uma linguagem multimídia para atrair
vários perfis de visitantes, com fotos e vídeos. Também faz parte do nosso trabalho
escolher palavras-chave e recriar textos de forma a obter um ranking melhor em
motores de busca.

Considerando as diversas plataformas por onde sites são acessados hoje, fazemos
o desenvolvimento adotando o design responsivo de modo que o site se comporte
da melhor maneira quando visto em computadores, celulares ou tablets.

SITES



Na Mistura Digital trabalhamos com a seguinte visão: “se o seu público está nas
redes sociais, é lá que você deve estar também”.

Dependendo da necessidade de nossos clientes, usamos as redes sociais como uma
ferramenta importante de relacionamento, publicação de conteúdo e mapeamento
do público através de relatórios periódicos.

REDES SOCIAIS



Na Mistura Digital, criamos e gerenciamos anúncios para os nossos clientes, um
braço fundamental na estratégia de comunicação online.

Com o Facebook Ads e o Google Adwords, os anúncios chegam mais certeiramente
ao seu público. Afinal, você não precisa falar com todo mundo – é só contar com a
gente para usar as opções de segmentação para encontrar o seu alvo na internet.

ANÚNCIOS



PORTIFÓLIO MISTURA
Nas próximas páginas, confira alguns dos principais trabalhos realizados pela
Mistura Digital.



MARCAS CRIADAS



MATERIAL GRÁFICO
CARTÃO DE VISITA

CARTAZ



PETROOMIE
GERENCIAMENTO DA PÁGINA NO 
FACEBOOK
http://www.facebook.com/petroomie

CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS 
NO BLOG
http://blog.petroomie.com.br/

DESENVOLVIMENTO DE IMAGENS 
PARA REDES SOCIAIS

CRIAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA 
FACEBOOK E GOOGLE ADWORDS

CAPA FACEBOOK

POSTS

http://www.facebook.com/petroomie
http://blog.petroomie.com.br/


DESENVOLVIMENTO DE SITE
http://www.zabeleoficial.com.br

GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS
http://www.facebook.com/zabeleoficial
http://www.twitter.com/zabeleoficial
http://www.instagram.com/zabeleoficial

DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO
Criação de anúncios no Facebook
Promoções de engajamento

ZABELÊ SITE

http://www.zabeleoficial.com.br
http://www.facebook.com/zabeleoficial
http://www.twitter.com/zabeleoficial
http://www.instagram.com/zabeleoficial


PONTE PLURAL
GERENCIAMENTO DA PÁGINA NO FACEBOOK
http://www.facebook.com/aponteplural

CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NO BLOG
http://www.ponteplural.com.br

DESENVOLVIMENTO DE IMAGENS PARA REDES SOCIAIS

http://www.facebook.com/aponteplural
http://www.ponteplural.com.br


FOLKS
DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO
Criação de anúncios no Facebook
Promoções de engajamento

GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS
http://www.facebook.com/folksoficial
http://www.twitter.com/folksoficial

DESENVOLVIMENTO DE IMAGENS PARA REDES SOCIAIS

http://www.facebook.com/folksoficial
http://www.twitter.com/folksoficial


MAPA MUSICAL RJ (Ponte Plural)
IDENTIDADE VISUAL PARA FACEBOOK



SERVERSOFT
ESTRATÉGIA E GERENCIAMENTO DE MARKETING DIGITAL
“Os serviços prestados pela Mistura Digital foram excepcionais. Fizemos desde o planejamento até a 
execução do marketing digital.” – Gustavo Pereira CEO da ServerSoft



LUDU
GERENCIAMENTO DA PÁGINA NO FACEBOOK



STUDIOCLUB
GERENCIAMENTO DE PÁGINA NO FACEBOOK



Marina Damin é mestre e doutoranda em Memória Social pela Unirio (RJ) e bacharel em
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda pela UCS. Trabalha há mais de 10 anos
com projetos digitais e possui experiência em gerência de projetos, planejamento e redação.
Entre os projetos que participou destacam-se o planejamento digital e a criação de conteúdo
para a marca Dakota por 3 anos, o gerenciamento e a criação de conteúdo para os projetos
musicais MPTM (Oi Música), Back2Black e Copa Fest; e a participação em projetos
realizados com a metodologia de design thinking para os clientes Itaú e Bradesco Seguros.

Lucas Waltenberg, doutor em Comunicação (PPGCOM/UFF), já trabalhou em assessoria de
imprensa (DPGE/RJ), produtora audiovisual (Raccord), casa de show (Vivo Rio) e agência de
publicidade (Martinica Digital). Entre seus principais trabalhos, destacam-se a coordenação
da websérie “Desenrola”, com patrocínio do Oi Futuro; a campanha de divulgação online dos
filmes “Meu Nome Não É Johnny” e “Os Desafinados”; colaboração no roteiro do longa-
metragem “Desenrola”; produção de conteúdo online para os projetos Estrombo
(Sebrae/BID), Live P.A. (M’Baraká) e “Universidade das Quebradas” (PACC/UFRJ).

QUEM SOMOS



contato@misturadigital.com.br

http://www.misturadigital.com.br/

http://www.facebook.com/MisturaDigitalBrasil

VAMOS MISTURAR?

mailto:contato@misturadigital.com.br
http://www.misturadigital.com.br/
http://www.facebook.com/MisturaDigitalBrasil

