
Um dos anos mais turbulentos dos 

últimos tempos está se encerrando 

e durante este período não paramos 

de produzir e, principalmente, nos 

reinventar.

Esta News traz um pouco 

do que aconteceu por aqui 

neste finalzinho de ano.

Agora é focar no que está por vir, 

passar para a próxima fase e encarar 

novos desafios.
Eduardo - Direção de Marketing

NOVAS
CONTAS

Assim como nós nos adaptamos à pandemia e não deixamos 

de acreditar na retomada dos negócios, mantendo o mesmo 

nível de profissionalismo, muitas empresas fizeram o mesmo, 

e mais, acreditaram em nosso trabalho.

Encomenda de tábuas de 
queijos, frios e antepastos.

Uma das mais competentes 
agências de

turismo de Maringá.

Tecnologia e suporte em 
software para sua empresa.

E-commerce de sapatos 
femininos.

Moda fitness para homens e 
mulheres, que buscam por 
conforto e desempenho no 

treino diário.

Assistência técnica 
(manutenção) em ferramentas 

elétricas e lavadoras
de alta pressão.

Atua em diversas áreas 
correlacionadas do setor da 
construção civil e industrial.

Indústria e comércio
de alimentos, detentora das 
marcas Lowçucar e MAGRO.

Milhares de opções em 
produtos para obras.

NOVOS TALENTOS,
NOSSO COMBUSTÍVEL
DE RENOVAÇÃO 

MARINGÁ PARK
FAZ O NATAL
MAIS FOFO
DOS ÚLTIMOS
TEMPOS!

SAIBA O QUE UMA CONSTRUTORA,
UMA INDÚSTRIA DE
PRÉ-FABRICADOS,
UMA CONCRETEIRA
E UMA IMOBILIÁRIA
TEM EM COMUM. 

UM REFRESCO NA HORA DO TRABALHO,
OU MELHOR, UM REFRESC!

Você precisa conhecer
nossas novas parcerias. 

Gabriela,
atua na parte do atendimento, sempre 

comprometida com os clientes e buscando 

atender com empatia e sempre com paixão 

pelo que faz.

Jaqueline,
também atua no atendimento, sempre atenta 

a todos os detalhes. Pode ter certeza que ela 

não vai deixar passar nada, e claro dedicada 

em fazer entregas com excelência.

Felipe,
o nosso Social Mídia que topa os desafios e 

sempre busca aprender mais. Sua vontade de 

sempre ter mais conhecimento nos motiva 

também! 

Vitor,
o nosso mais novo Diretor de Arte Jr.

Com pouco tempo de agência, já consegui-

mos ver o seu crescimento e desenvolvi-

mento e, claro, sempre entregando no prazo. 

Agilidade, seu codinome. 

Edson,
o Estagiário de Direção de Arte mais dedicado 

deste Brasil!! Com ele, desafio dado é desafio 

cumprido.

Para atender às novas contas, aos nossos novos clientes, novos 

apaixonados por comunicação chegaram para fazer parte da nossa equipe 

de Letterianos. Bem-vindos!

O Maringá Park veio com uma proposta muito fofa: 

uma fábrica de ursinhos de pelúcia do Papai Noel, 

diretamente do Polo Norte para o Shopping. A produção 

foi atrelada a uma Promoção Compre & Ganhe, onde os 

clientes participantes ganhavam um lindo ursinho, mais 

um chá Moncloa na troca de cupons fiscais.

Foi “cuti, cuti” pra todo lado, um sucesso!

Curta junto com a gente o vídeo mais fofo deste Natal!

CLIQUE AQUI E ASSISTA O VÍDEO

O Grupo Razente, com sede 

em Nova Esperança, é formado 

por 4 Empresas: Construtora 

Razente, Imobiliária Razente, Pré-Fabricados Razente e Razente Concretos,  

áreas correlacionadas do setor da construção civil e industrial. Pra nós, a 

grande responsabilidade de cuidar da imagem deste grande Grupo em 

diversos meios de comunicação (site, redes sociais, etc.), além de desafiador, 

foi e é muito gratificante.

Repaginamos toda identidade visual, criamos uma personalidade, uma 

identidade para as diversas empresas do grupo.

Quer ver o resultado do nosso trabalho? Fácil, é só acessar o site do Grupo: 

www.gruporazente.com.br

A influencer e sommelière Carol Bosi chega à Lettera com uma proposta 

inovadora no segmento publicitário. Com profundo conhecimento sobre 

vinhos, a Carol, a partir dos clientes da casa, desenvolve eventos onde faz 

harmonizações entre os pratos servidos e vinhos. Uma maneira, inclusive, 

muito saborosa de conquistar novos clientes. Tanto nos eventos, quanto no 

seu canal, ela busca compartilhar a cultura do vinho com as pessoas, marcas, 

safras, estilos e tudo mais que envolve este fantástico mundo.

A partir de agora, a apresentadora Andréia Silva, Programa Destaque da 

Rede Massa – TV Tibagi, é representada em suas redes sociais pela Lettera 

Comunicação & Mkt.

Com a sua simpatia, carisma e versatilidade, ela encanta públicos de todas 

as idades. Esta nova parceria da agência, além de criar uma nova identidade 

digital para a apresentadora em suas redes sociais, procura aumentar a sua 

visibilidade para o mercado de eventos.

Se você quer a Andréia com toda sua simpatia e conhecimento no seu evento, 

é só entrar em contato com a gente.

Uma ideia que surgiu durante uma reunião e que virou uma ação de live 

marketing super criativa em comemoração ao dia do trabalhador da construção 

civil.

A gente nem precisa se alongar muito por aqui, tem um vídeo explicando 

tudo, tim tim por tim tim, lá no nosso insta. 

CLIQUE AQUI E ASSISTA O VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=WoUuEDaaBjs
https://www.gruporazente.com.br/
https://www.instagram.com/p/CIgvNTgHJp0/

