
Identidade Visual
para sua empresa ser vista no mercado



PROPÓSITO
Ajudamos empresas a conquistar seus objetivos 

através da sua identidade visual, apresentando

e valorizando seus diferenciais no mercado, 

despertando e renovando a paixão

e o engajamento dos sócios e colaboradores

com as suas empresas através de um design 

profissional e harmônico.



Seu cliente te enxerga?



Com a Granza
sua empresa

é vista de longe.

A Granza é especialista em criar identidade visual 

para a sua empresa se destacar no mercado.

Traduzimos os diferenciais do seu produto

ou serviço, na criação ou modernização do seu 

logo, bem como em materiais de apresentação

e de suporte para vendas.



Empresas &
Startups

Materiais necessários para você 

conseguir apresentar sua empresa 

e conquistar clientes.



Sua apresentação é sua frente

de vendas. Se destaque dos

seus concorrentes.

Representantes
Comerciais, Médicos &

Profissionais Liberais



Empresas
Familiares

Processo otimizado para sua 

empresa traduzir a dedicação 

empenhada no seu negócio.



Identidade Visual

•  Logo

•  Manual de Identidade Visual

•  Cartão de visitas

•  Assinatura de email

•  Papelaria

•  Template de apresentação

•  Etc.

Materias de Apresentação

•  Folheteria

•  Catálogo

•  Flyer

•  Folder

•  Pasta-institucional

•  Lâmina de apresentação

•  Etc.

Design Digital

•  Site

•  Landing page

•  Apresentação digital

•  Posts para redes sociais

•  Email marketing

•  Cartão de visitas digital

•  Etc.

O toque profissional
que vai diferenciar
sua marca dos concorrentes.

_Aposte em um design profissional!



Com a Granza,
seu site é completo!

Do Notebook ao Celular
O seu site será 100% responsivo, ajustável 
a todos os tipos de tela. Perfeito para que 
nenhum visitante fique de fora!

Mude quando quiser
Atualize seus serviços, página inicial e 
o conteúdo do seu blog quando achar 
necessário. O controle nas suas mãos!

Apareça no Google!
Tenha um site pronto para configurar 
suas estratégias de SEO e consiga ser 
encontrado por quem interessa!

Conteúdo
Você não precisa se preocupar com 
nada. É só passar as informações que 
a gente faz o conteúdo completo!



Quer montar
seu e-commerce?

É vital para seu comércio ter sua loja 

virtual operando. O mercado oferece hoje 

em dia plataformas que possibilitam você 

fazer toda a gestão do seu e-commerce 

de forma fácil e prática.

Nós cuidamos de tudo
para você.



A Granza oferece a você a solução completa para deixar

seu e-commerce rodando com um setup de integrações

e montagem da estrutura visual.

Cuidamos da montagem visual, com a criação dos elementos 

e a configuração das integrações necessárias para você 

conseguir cadastrar seus produtos e realizar as vendas.

•   Montagem visual e personalização de tema de loja;

•   Criação de 3 banners de home e imagens de destaque;

•   Criação de categorias e menu do e-commerce;

•   Cadastro de 10 produtos iniciais;

•   Configuração de meios de entrega e calculadora
     de frete (ex.: MelhorEnvio);

•   Configuração de meio de pagamento
     (regra de parcelamento, etc.);

•   Integração com seu Facebook e Instagram.

Clique para ver o projeto

https://vitorzerbinato.com.br/
https://edaalvim.com.br/
https://graddi.com.br/


https://granza.com.br/propostas/montenegro/
https://granza.com.br/propostas/expressoelimar/
https://granza.com.br/propostas/singular/
https://granza.com.br/propostas/waycup/americanfood/
https://granza.com.br/propostas/classecapytal/
https://granza.com.br/propostas/carvalhogroup/
https://granza.com.br/propostas/braza/v3/
https://granza.com.br/propostas/koba/
https://granza.com.br/propostas/nousbaby/
https://granza.com.br/propostas/issilva/v1/


https://romeurosendo.com.br/
https://spempresarial.com.br/
https://www.melissaavelino.com.br/
https://qualyservice.com.br/
http://abramed.org.br/
https://fisicore.com.br/


Av. Vol. Fernando Pinheiro Franco, 253
Sala 54 – Mogi das Cruzes-SP

+55 11 2610-6983 granza.com.br

http://api.whatsapp.com/send?phone=+5511926106983
https://granza.com.br/
https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Volunt%C3%A1rio+Fernando+Pinheiro+Franco,+253+-+sala+54+-+Centro,+Mogi+das+Cruzes+-+SP,+08710-500/@-23.5245468,-46.1973766,20.1z/data=!4m5!3m4!1s0x94cdd813d28d302f:0xbc9c6597556ef9a5!8m2!3d-23.5246525!4d-46.1970783?hl=pt-BR
http://api.whatsapp.com/send?phone=+551126106983

