
Apresentação



Se você não der ao mercado sua história, eles vão 
definir a história da sua marca por você.” 

-David Brier

“





Quem sou
Olá, se chegamos até aqui é porque 
acredita posso lhe ajudar com seus projetos. 
Me chamo Ivan, tenho 22 anos e trabalho a 4 
anos como Designer Gráfico.

Possuo em minha bagagem projetos 
voltados para impressos, marketing digital e 
Design Editorial tais como revistas e jornais, 
a seguir mostrarei uma breve apresentação 
do que posso te oferecer.

Mas antes responda a si mesmo: Você 
possui uma marca?



E por quê
preciso de uma marca?



Agora um pequeno
exemplo

Ok, vamos pensar no Batman 
como uma marca. Sim, o 
Batman! Ou você acha que os 
heróis são apenas aquele 
símbolo cravado no peito?! 
Claro que não. Os heróis 
também são uma marca.
Bem, se pensamos no Batman, 
na sua personalidade obscura, 
pesada e séria seria 
enquadrada nesse 
pensamento, e não apenas o 

símbolo que ele carrega no 
peito. Isso acontece porque ao 
decorrer dos anos, o Batman 
vem formando essa opinião na 
cabeça das pessoas, fazendo 
com que elas pensem que sua 
personalidade é mais séria e 
pesada que a dos outros 
heróis. Dessa forma, ele ‘vende’ 
a ideia de que aquele ‘principio’ 
é o que a ‘marca’ leva durante 
os anos. Isso fideliza os clientes 
e constrói a personalidade da 
marca. Entendeu?



E como eu posso te ajudar
neste aspecto?



Design Gráfico

A qualidade das suas peças 
gráficas, sejam cartões de 
visita, cartazes ou flyers, é um 
enorme diferencial para atrair 
consumidores finais e fazer 
com que optem pela sua 
empresa. 

Logotipo e 
Identidade visual

Uma série de elementos, formas e 
cores irão formar o fácil 
reconhecimento de sua marca no 
mercado. Um pequeno ponto ao 
longe vermelho e amarelo já deixa 
bem claro que se trata de um Mc’ 
Donalds. Isso é identidade visual!



Design Editorial

Catálogos, revistas e jornais 
são projetos que requerem 
uma atenção especial 
considerando sua enorme 
quantidade de informações. 
Minha tarefa é organizar tudo 
isso de forma clara e bonita!

Marketing Digital

“Nem só de impressos viverá a 
empresa”

Na era atual uma boa parcela da 
sua imagem consiste na atuação 
das mídias sociais através de 
postagens e campanhas 
publicitárias de forma a se 
aproximar ainda mais de seus 
clientes.



Portfólio
Conheça um pouco
do meu trabalho

A seguir você verá uma
seleção de alguns projetos
que foram realizados.





E o que vem agora?
Como funciona
as etapas no processo
de criação?



Briefing

O primeiro passo é o 
desenvolvimento do projeto em si. 
Para isso, é necessário explorar 
todos os aspectos técnicos 
envolvidos, destacando os pontos 
mais relevantes que melhor 
atendam às necessidades dos 
usuários e do cliente.
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Conceito

Com o projeto finalizado, iniciamos a 
etapa de produção visual e criação 
do conceito. O design consiste em 
transformar todas as informações 
coletadas na primeira etapa em um 
layout atraente para o usuário e o 
cliente.



Desenvolvimento

Nesta etapa, todos os aspectos 
propostos no conceito são 
elaborados e implementados – ou 
seja, a necessidade do cliente é 
transformada em um produto de 
altíssima qualidade que atrai 
instantaneamente o usuário.
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Contato Vamos bater um papo sobre
seus projetos :)



Contato
E então vamos lá!
Para falar comigo você pode me 
encontrar das seguintes formas:

Ou pode me contatar via
Telefone / Whatsapp
+55 11 9 4871 4146

Pode me enviar um e-mail 
ivan@lupusgraphic.com

Disponível de Seg. a Sáb.
das 8h ás 21h.

Use o código LUPUS2017
e já ganha 30% de desconto

na primeira proposta fechada!



Muito obrigado! Espero que tenha gostado!


