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QUEM 

SOMOS
ASSUMIDAMENTE
DISRUPTIVOS.
Muitas vezes, os conceitos disruptivos e inovadores são apelidados de 
“sem sentido” só porque as pessoas não os compreendem. Na 
Pointless somos assumidamente idiotas, temos muitas ideias e 
viémos para provar o valor das mesmas.

Somos uma agência criativa, prestamos serviços de design, web e 
digital e temos tudo o que é preciso para o ajudar a dinamizar o seu 
negócio e acelerar a transformação digital da sua empresa. Temos 
um propósito muito simples: mudar a sua vida e mudar a nossa 
também. 

Estamos sedeados em Setúbal, mas pretendemos levar a inovação 
digital a todo o mundo!

Somos apaixonados pelo que fazemos e adoramos ver até onde os 
nossos projectos o levam. Colocando-o de um modo simples, vive-
mos para criar!

SOMOS

AGÊNCIA DIGITAL

think digital



Este comunicador nato adora tabelas e tem um 
grande olho para o detalhe. Sempre a fervilhar de 
ideias, não descansa até ver o projecto finalizado e o 
cliente satisfeito.

JOÃO POLIDO
DIGITAL MARKETING

MANAGER

PATRÍCIA SILVA

Sempre com a piada certa no momento adequado, 
esta especialista em marketing digital e gestão de 
redes sociais consegue gerar muitos likes e dar vida 
à sua marca.

DIGITAL MARKETING MANAGER 
& DESIGNER WEB

OS NOSSOS 
ROSTOSthink digital



QUEM 

PORQUE DEVEMOS
CONTRATAR UMA 
AGÊNCIA DIGITAL?
Devemos ter sempre em mente que hoje em dia 90% das transações 
econômicas feitas no mundo são realizadas na web. Como resultado 
disso, podemos concluir que uma empresa que não tenha presença 
online deixa de existir para um grande numero de pessoas.

Entre as diversas características que permitem diferenciar as estraté-
gias digitais das tradicionais, é o facto de existir a capacidade de 
medir o retorno do investimento, segmentar quem vamos atingir 
com determinadas acções e o baixo custo comparado com a comuni-
cação tradicional.

O marketing digital permite avaliar passo a passo todos acçoes exe-
cutados, bem como a resposta obtida pelos utilizadores quando 
entram em contacto com uma publicidade.

SOMOS

AGÊNCIA DIGITAL
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O QUE
FAZEMOS

A IMAGEM

DESIGN & 
BRANDING.
Cada projeto é único e tem as suas peculiaridades. Captamos a essência da sua marca e a sua história e criamos designs únicos, ca-
pazes de o diferenciar da concorrência e trazer-lhe mais clientes.

CRIAÇÃO DE LOGÓTIPOS
O logótipo é o rosto da sua empresa, a 
personalidade da sua marca e uma 
parte muito importante da sua assina-
tura no mercado. Garanta que tem 
uma imagem que reflete a sua essên-
cia.

EMBALAGENS E RÓTULOS
Atraia os consumidores para o seu pro-
duto e aumente as vendas com uma 
embalagem e/ou rótulo mais apelativo 
e distintivo! – criamos designs para 
todo o tipo de embalagens (packaging) 
e rótulos.

IDENTIDADE GRÁFICA
Diferencie-se da sua concorrência 
com uma imagem coerente com o 
seu posicionamento. Criamos designs 
únicos para cartões de contacto, folha 
timbrada, envelopes, pastas persona-
lizadas e muito mais.

PEÇAS DE COMUNICAÇÃO
Estruturamos uma harmonia perfeita 
entre textos, imagens ou ilustrações, 
tudo para cativar o olhar do seu públi-
co-alvo - Flyers, Folhetos, Catálogos, 
Revistas, Brochuras, Outdoors, Lonas, 
Roll ups, Decoração de viaturas, 
stands (...)

think digital
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https://pointless.pt/servicos-de-design-web-digital/design-branding/


O DESENVOLVIMENTO

DESENVOLVIMENTO
WEB.
O desenvolvimento web é, quase sempre, o ponto de partida para a implementação de uma solução de marketing digital de exce-
lência. Nasce a ideia, faz-se o planeamento e leva-se a cabo um processo criativo e de desenvolvimento web minucioso. No fim, 
todos os caminhos vão dar ao seu website, loja online ou aplicação web.

WEBSITES
Websites focados em usabilidade e 
conversões (resultados), sem perder o 
sentido estético que proporciona uma 
experiência única aos seus utilizadores. 
Incorporamos todo o tipo de funciona-
lidades.

LOJAS ONLINE (E-COMMERCE)
Aumente as vendas da sua empresa ao 
disponibilizar produtos 24 horas por 
dia, 7 dias por semana. Designs respon-
sivos desenvolvidos à sua medida. In-
serção de produtos e gestão de stock.

LANDING PAGES
Este tipo de página garante uma taxa 
de conversão muito superior a uma 
página “normal” do seu website. Cria-
mos Landing pages que convertem e 
geram mais leads.

BLOG
Partilhe conteúdos de interesse e seja 
encontrado por pessoas que terão 
maior probabilidade em consumir o 
seu produto / serviço através de um 
blog.

OTIMIZAÇÃO DE CONTEÚDOS
Os serviços de SEO contribuem para 
que a sua empresa tenha visibilidade 
nos resultados de pesquisa orgânicos 
e atraia tráfego qualificado – atinja os 
primeiros resultados do Google.

AUDITORIAS WEB
Saiba quais são as keywords que 
levam trafego ao seu website; qual é o 
seu posicionamento médio, quanto 
tempo demora a carregar, qual a sua 
autoridade de domínio e maximize o 
retorno do seu website / loja / blog.
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https://pointless.pt/servicos-de-design-web-digital/desenvolvimento-web/


WEB ANALYTICS
Para medir os resultados dos seus es-
forços em marketing digital, é neces-
sário integrar ferramentas de análise 
no seu website. Integramos o seu we-
bsite com as ferramentas adequadas 
e geramos relatórios personalizados.

CONSULTORIA
Sabemos o que é necessário para fazer 
xeque-mate no digital. Analisamos a 
sua empresa e desenvolvemos solu-
ções estratégicas à medida dos seus 
objetivos.

EMAIL MARKETING
Comunique de forma altamente perso-
nalizada, direccionada e segmentada, 
para reter leitores e converter novas 
vendas. Criamos Templates personali-
zados, configuramos a sua conta no 
Mailchimp e asseguramos automatiza-
ção de emails.
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O QUE

A ESTRATÉGIA

MARKETING
DIGITAL.
Criamos soluções de marketing digital à medida da sua empresa, de forma a que a sua marca tenha o maior impacto possível, 
chegue aos seus clientes, comunique de forma eficaz e aumente as suas vendas. Não ignore o poder do marketing digital! Com as 
nossas soluções poderá estar presente onde os seus clientes estão: online.

FAZEMOS

GESTÃO DE REDES SOCIAIS
Emergimos na essência da marca, es-
tudamos o mercado e os concorrentes, 
e só paramos quando criamos uma es-
tratégia aprimorada para as suas redes 
sociais. Aumente o nº de seguidores, dê 
buzz à sua marca e venda online.

CAMPANHAS GOOGLE ADS
Se prentende aumentar o número de 
visitas ao seu website, melhorar as 
vendas online ou promover um pro-
duto, de forma rápida e eficaz, Google 
Adwords é a solução ideal.

ATIVAÇÃO DIGITAL
Desfrute do Pointless-Mix, um pack de 
serviços 360º capaz de posicionar a sua 
marca online - inclua todos os serviços 
que necessita, pague apenas uma 
mensalidade.  

https://pointless.pt/servicos-de-design-web-digital/solucoes-de-marketing-digital/
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OS NOSSOS
PROJETOS

PORTFÓLIO

PROJETOS DE
SUCESSO
Ajudamos empresas, a aumentar a sua 
visibilidade, as suas vendas e a sua leal-
dade.

Temos clientes de várias áreas mas com 
um único objetivo. Dar sentido ao seu 
digital. 

https://pointless.pt/portfolio-pointless/
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SAIBA 

SAIBA
MAIS SOBRE
MARKETING DIGITAL
Já ouviu falar sobre marketing digital, mas não sabe bem do que se 
trata ou quais os beneficios para a sua empresa?

Através do blog da Pointless tem um vasto leque de artigos onde 
pode ficar a conhecer mais esta área, os seus termos e quais as suas 
potencialidades, de forma a conseguir a entender que o digital  é a 
formula secreta para fazer crescer o seu negócio.

Caso continue a ter duvidas pasta ligar para marcar um café!

MAIS

BLOG POINTLESS

think digital

CONHEÇA O NOSSO BLOG

https://pointless.pt/blog/


FOLLOW US ONLINE

910 546 631

GERAL@POINTLESS.PT

GET IN TOUCH:DÊ SENTIDO
À SUA MARCA

CLICK PARA COMEÇAR
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