
FLY TO GROW 
APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO
Internationalization support

Representação visual de conceitos, 
dando forma à comunicação.

GRAPHIC DESIGN

NOVOS PROJECTOS EM CURSO

SERVIÇOS

Metodologia baseada na arquitectura 
de processos de recolha de informação.

BUSINESS INTELLIGENCE

Optimização da presença digital, 
conteúdo relevante e monitorização.

DIGITAL MARKETING

Pensamento estratégico que 
acrescenta valor à cultura 
organizacional.

MARKETING STRATEGY

Desenvolvimento estratégico focado 
no Capital Humano da empresa.

INTERNAL MARKETING

MARKETING

MARKETING DIGITAL
BUSINESS INNOVATION CENTRE

BUSINESS INTELLIGENCE
VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO
BUSINESS INTELLIGENCE
EMPREENDORISMO
CONQUISTAR

Placing your 
business 

on the map

Destination 
and Departure

Baggage 
and Check-in

Budget 
and Sightseeing

Lost and Found: 
international
workshops 

Getting ready 
to "talk" another 

culture

Semináios que tem como principais 
objectivos facultar informação sobre 
apoios bancários/financeiros à 
internacionalização, partilhar diferentes 
perspectivas sobre o (des)encontro de 
culturas no universo empresarial e dar a 
conhecer as dificuldades e as vantagens 
encontradas no processo de 
internacionalização através do testemunho 
de algumas empresas do distrito.

PAIXÃO 
Temos muito mais que dedicação! 
Temos Paixão em tudo o que fazemos!

EQUILÍBRIO
Existe equlíbrio entre a irreverência
de ser único e um compromisso 
profissional para com os clientes

IMAGINAÇÃO
Não nos satisfazemos com o que já 
temos! Imaginamos o que queremos!

SERENIDADE
Actuamos no espaço certo, com a 

intensidade exacta, no momento 
oportuno, com o propóstio justo e de 

modo correcto.

EMOTIVIDADE
A ilimitados é um organismo 

vivo, experiencia emoções.

MISSÃO

Prestar serviços de consultoria em 
Marketing, focando ilimitadamente todos 
os nossos esforços para desenvolver 
soluções.

VISÃO

Ser a empresa de marketing reconhecida 
pela inovação na abordagem dos processos, 
no desenvolvimento de sinergias, e na oferta 

de vantagens competitivas.

Uma equipa multidisciplinar especializada em consultoria nas 

diferentes áreas do Marketing, Design e Comunicação. Impulsionada 

e comprometida com a comunidade, transmite a sua paixão pelo que 

faz, procurando inovar e obter resultados.
“Amamos os que fazemos”

AN AMAZING TRIP
 HAS JUST BEGUN

DESIGN

CONSULTORIA


