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  DAMOS VIDA À SUA COMUNICAÇÃO   
 

ASSIM COMO NÃO Há Ser VIVO 
qUe reSIStA SeM ágUA, tAMbéM 
NÃO Há eMpreSA qUe VIVA SeM 
COMUNICAÇÃO. 
Na h2com, suamos, damos o litro, trabalhamos até à última gota para dar vida à sua comunicação. 
Uma equipa experiente, dedicada e multidisciplinar cria soluções estratégicas de sucesso, 
desenvolvendo um conjunto de ferramentas originais, criativas e eficazes. 
Connosco, nada é deixado ao acaso. Desde a definição da estratégia de comunicação ao trabalho criativo 
e aos meios necessários à sua implementação.
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MarCas QUE 
COMUNICaM 
 
Uma empresa ou instituição é como uma 
pessoa: veste-se, comunica, tem o seu próprio 
estilo, ou seja, tem a sua identidade, a sua 
imagem.
A Identidade Corporativa é um instrumento 
fundamental da estratégia de uma empresa/
instituição e da sua competitividade. 
Se divulgada positivamente, a Identidade 
Corporativa serve para criar valor e para 
facilitar a aproximação da empresa/instituição 
aos seus públicos.

 SerVIÇOS  
 
- Identidade Corporativa
- rebranding
- Design
- packing
- Publicações: brochuras, catálogos, flyers



 A prepArAÇÃO préVIA DA COMUNICAÇÃO  

EvIta MUItas sUrprEsas NO 
fUtUrO E, aCIMa dE tUdO, 
pErMItE CONstrUIr UMa 
MarCa dE fOrMa COErENtE 
E CrEdívEl.



 SerVIÇOS  
 
- plano de Marketing
- plano estratégico de Comunicação
- City Marketing 
- Assessoria de imprensa
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COMUNICar 
COM atItUdE 
 
estando ou não conscientes disso, as 
empresas e instituições estão em permanente 
comunicação interna e externa.
Independentemente da dimensão ou do sector 
de actividade, a imagem de uma marca ou 
de uma empresa/instituição é o resultado de 
múltiplas acções de comunicação.
Uma das funções da comunicação é 
desenvolver estratégias para criar imagens 
favoráveis ou melhorar as que são menos 
favoráveis.
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COMUNICar            
Na Era 
dIGItal 
 
Com o avanço tecnológico, as empresas 
encararam a web como mais uma 
oportunidade para apresentarem os seus 
produtos e empresa. 
Aliar as tradicionais técnicas de comunicação 
às novas tecnologias da informação é 
um passo importante, que permite uma 
comunicação permanente e diferenciadora 
das marcas.

 SerVIÇOS  
 
- Suportes Multimédia
- CD-rom / DVD
- Websites
- Alojamento de sites
- registo de domínios
- Newsletters



FALAr é FáCIL
SAber DIZer 

é OUtrA CONVerSA!
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COMUNICaÇãO 
INtEGrada 
 
Mais tarde ou mais cedo, qualquer marca 
presente no mercado necessita da 
comunicação, para aumentar a procura, para 
evitar perca de negócio ou até para se manter 
viva e saudável junto do consumidor.
No entanto, nos dias de hoje, é cada vez 
mais difícil que o consumidor esteja atento 
às diversas mensagens das marcas, tal 
é a sobrecarga das mesmas. por isso, a 
criatividade é critério-chave na comunicação, 
permitindo diferenciar e captar 
a atenção do público-alvo.

 SerVIÇOS  
 
- publicidade
- relações públicas
- Marketing directo
- Organização de eventos
- Stands promocionais
- Merchandising
- Mascotes



H2
MOVIe

 05  

COMUNICaÇÕEs 
INOvadOras 
 
Cada vez mais vivemos num mundo tecnológico, 
onde as novas formas de comunicação em 
suporte digital assumem um papel relevante.
O recursos aos modernos suportes multimédia 
permite uma comunicação mais dinâmica e mais 
apelativa para a marca e, consequentemente, 
mais prática e agradável para o público.

 SerVIÇOS  
 
- Filmes de animação
- Motion graphics
- Vídeo 2D / 3D
- Fotografia
- Apresentações multimédia
- Imagens 360º



CLIeNteS

Unicer    Parlamento eUroPeU   Boehringer ingelheim   mUnicíPio de Barcelos   
comUnidade intermUniciPal do ave   mUnicíPio de caBeceiras de Basto   Universidade 
lUsíada   mUnicíPio de vila nova de Famalicão   institUto emPresarial do minho  
ÁgUa montanha lazer, lda.   geoParqUe terras de cavaleiros  mUnicíPio da Póvoa 
de lanhoso    amBieco   ecoPark aziBo   lUsosPort   Fercar   FiBrolite   natUralBio    
geoFUtUre    agência de energia do ave   academia de montanha    Pena aventUra 
Park   atelier carlos Basto   PromoBrand  agroagUiar   Policlínica dra. alBerta 
crUz   associação recordar a velha aPúlia   angoviPo invest   restaUrante 
rústico   crUz vermelha PortUgUesa   PromoBrinde   cPUrB   ProFivest   cJr 
cândido José rodrigUes   centro de criatividade da Póvoa de lanhoso   a. alves 
& c. lda   esPaços miranda   mUnicíPio de riBeira de Pena   PortUgUese BUsiness   
ParqUe escolar ePe   aces cÁvado e ave   escola ProFissional de Fermil   mUseU 
de olaria   casa do egiPto   tUtiBagas   JPFaria   rÁdio Barcelos   ntendências 
  4rooms   associação indUstrial do minho   Birdwatching   mioPo    escola 
ProFissional de Ponte de lima   Yeastwine    comUnidade intermUniciPal do alto 
minho   FnaBa - Federação nacional de BUsiness angels    aPosta vector



 CONtACt  

H2COM 
r. elias garcia, 228, s1
4750-144  barcelos, portugal
t. (+351) 253 053 978
e. geral@h2com.pt

 WWW.H2COM.pt 


