


Uma empresa que olha o 

marketing de uma forma 

ampla, integrada com outras 

áreas, permeando a 

organização. 

Ligada em novidades e 

tendências, sem perder o 

espírito crítico e a análise de 

resultados.

MAIS QUE UM FORNECEDOR, UM 

PARCEIRO DE NEGÓCIOS.

QUEM 

SOMOS



NOSSOS 

DIFERENCIAIS

Uma equipe com um olhar atento e comprometido em trazer as melhores 

soluções para o seu negócio.

EXPERIÊNCIA - em diversos segmentos e com tamanhos diferentes de 

negócios. 

VISÃO DIFERENCIADA – conectar itens que não parecem combinar. Estar 

atento às mudanças e tendências que vão impactar o mercado e o seu 

negócio. Uma visão conectada para que o planejamento e ações ajudem no 

sucesso de uma empresa. 

Olhamos como um todo e entendemos como o marketing pode agregar e 

gerar valor para o negócio.



Atendemos empresas de diversos segmentos e 

tamanhos, apoiando-as em seu planejamento 

estratégico, para que se comuniquem melhor 

com os diferentes públicos, gerando 

engajamento e agregando valor para o 

negócio. 

Somos especialistas na criação de soluções 

para diferenciação de negócios, além de 

campanhas de relacionamento e incentivo.

O QUE 

FAZEMOS?

SEMPRE COM UM OLHAR ATENTO E 

COMPROMETIMENTO COM RESULTADOS.



CAMPANHA DE 

RELACIONAMENTO



PERSONALIZAÇÃO

Criar estratégias distintas 
para cada perfil

IDENTIDADE

Uma voz específica para 
cada público. Sempre fiel 
à marca

PRESENÇA

Manter uma conversa

Por que desenhar uma 

estratégia de 

relacionamento?

Para se comunicar com RELEVÂNCIA e 

FREQUÊNCIA com a equipe e os diferentes 

públicos que interagem com a marca.

Se manter PRESENTE, garantindo 

PROXIMIDADE mesmo à distância. 



RELACIONAMENTO 

É UM PROCESSO 

CONTÍNUO



Como aproximar e criar relacionamento, 

para ter equipes mais engajadas e melhorar 

a presença com os clientes.

Temos a estratégia para que você fique perto mesmo 

estando longe

• Benefícios:

Senso de pertencimento e orgulho de fazer 

parte da equipe ou de ser consumidor da 

marca. 

Demonstração de preocupação e cuidado

No caso das equipes - aumento da motivação 

no trabalho à distância.



RELACIONAMENTO 

COM A EQUIPE

REFORCE O SEU PROPÓSITO

Interação com a equipe através de kits 

enviados em casa, valorizando momentos 

em meio a pandemia e diminuindo 

distâncias. Trazendo o presença para o 

virtual.

Sua empresa tem um propósito? E pratica este 

propósito em tudo o que faz? Sua equipe é seu 

primeiro público



• Personalização de kits e convites 

• Interação com a equipe 

• Presença digital - Postagens com # 

• Brincadeiras durante as atividades 

envolvendo prêmios a ser enviados 

• Troca de conhecimento – quem sabe 

mais sobre determinado produto

EVENTOS 

INTERATIVOS 

À DISTÂNCIA

*Projetos customizados de acordo com os objetivos e 

a necessidade da empresa;



Traz o ambiente do escritório para dentro de casa, 

repassando uma sensação de maior profissionalismo e 

disciplina no trabalho.

• 1 caneca personalizada; 

• 1 agenda ou bloco para anotações; 

• 1 caneta; 

• 1 fone simples para uso em reuniões; (opcional) 

Kit personalizado será entregue via motoboy na casa de 

cada funcionário.

KIT PRESENÇA

*valores dos kits e da entrega variam de acordo com itens, quantidade 

de produção e locais de entrega



KIT FESTA

Completa as ações virtuais, trazendo um pedacinho da empresa para dentro 

da casa de funcionários. 

A integração traz benefícios para a organização, como melhora da 

comunicação interna e engajamento do funcionário. Com ações 

de integração, a equipe demonstra mais satisfação e proximidade com o 

negócio. O funcionário bem informado e integrado à empresa tem mais 

disposição para o trabalho, produz mais e gera melhores resultados.



Temos outros kits que podem criar momentos de interação e 

aproximação da equipe: 

• Kits happy hour

• caipirinha 

• Cerveja

• Vinho

• Kit festas – para comemorar os aniversários e datas 

comemorativas 

• Kit cozinhando juntos – todos elaborando a mesma receita, ao 

vivo.

Entre em contato e consulte outras opções. 

Montagem de kits personalizados de acordo com a necessidade, 

além de criação de estratégia de engajamento e interação. 

OUTROS KITS

ESTRATÉGIA FOCADA EM RELACIONAMENTO 

COM A EQUIPE E O CLIENTE.

*valores dos kits e da entrega variam de acordo com itens, quantidade de produção e locais de entrega



ENTRE EM CONTATO:

Al. Presidente Taunay, 865 | Curitiba

(41) 3027-5527

(41) 99835-0393

@KlasMKT

www.klasmkt.com.br

contato@klasmkt.com.br

http://www.klasmkt.com.br/
http://www.klasmkt.com.br/

