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Obrigado!
Em primeiro lugar gostaríamos de agradecer o seu contato e inte-
resse por nossa empresa, sem demagogia, a cada resposta que te-
mos, é um prazer para nós compartilhar um pouco do que é nossa 
empresa.

A AL2 nasceu de um desejo de trazer até as pequenas e médias 
empresas, compartilhando tecnologia e conhecimento para a bus-
ca do crescimento.

Unindo profissionais com experiência em Design, Desenvolvimen-
to de sistemas, Contabilidade, Administração e Marketing, a AL2 
Marketing procura também manter o contato mais personalizado 
e próximo ao cliente, buscando estar alinhado aos desejos e obje-
tivos da empresa.

A AL2 nasceu em 2016 com o nome de Consultoria EX e após mu-
danças no quadro societário veio a mudança do nome, mas man-
tendo o objetivo, auxiliar o pequeno e médio empresário na tarefa 
de divulgar e expandir seus negócios.

A seguir o pequeno histórico de nossas campanhas artes e cases 
em diferentes áreas, esperamos nos ver em breve já como nosso 
cliente, nosso  lema é “Conectando Ideias” pois acreditamos que a 
tarefa de aperfeiçoamento continuo e mutuo é fruto de uma cum-
plicidade entre cliente e agência!

          Adriano Reis 



 Campanha com vídeo para a comemoração do Jubi-
leu de prata da RINEM Vale do Paraíba (Rede Integrada de 
Emergência). 

 A entidade sem fins lucrativos que une os bombei-
ros, órgãos públicos e ainda as principais empresas do Vale 
do Paraíba em São Paulo, e visa atuação em grandes ocor-
rências e chamados, troca de informações e formações de 
profissionais.

 Atuamos na roterização, algumas captações e foto-
grafias, a campanha sem impulsionamento, foi totalmente 
orgânica e gerou um bom engajamento e resposta ao cliente.
 
 
Para ver a campanha Clique Aqui 

Evolução durante um ano de trabalho para a empresa RINEM - Rede Integrada de Emergência
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https://www.facebook.com/rinemdovale/videos/535184326836223/


Cliente: Mastercont

Ramo: Escritório Contábil
 
Objetivo: Divulgar o nome e excelência 
e conhecimento da empresa agregando 

relevância junto ao mercado
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 Campanha com impulsionamento da empresa Dispan 
do Vale em São josé dos Campos - SP

 A empresa comercializa produtos e ministra cursos 
para o mercado de confeitaria.

 Montamos além da arte gráfica, a estrutura para o 
atendimento aos prospects gerados a partir desta campanha, 
o público selecionado para o impulsionamento e a formata-
ção das respostas, onde o alto engajamento gerou resultado 
em produtos e serviços que não estavam nela e obrigando a 
empresa a abrir nova turma. 
 
 
Para ver a campanha Clique Aqui 

Evolução do alcance da empresa Dispan 
do vale a partir de julho de 2017, quando 
passamos a controlar suas redes sociais
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https://www.facebook.com/dispandovale/photos/a.514886012005070/1148555741971424/?type=3&theater

