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Somos uma empresa especializada em Comunicação de Trade & PDV, 
Merchandising e Projetos Especiais. Nosso maior objetivo é atender
a demanda de nossos clientes de forma individualizada, e para que 
isso seja possível, nos dedicamos à cada projeto com

SOBRE NÓS

QUALIDADE,
EXCELÊNCIA &

COMPROMETIMENTO

6.LOGÍSTICA &
INSTALAÇÃO

5.PRODUÇÃO

4.PROTOTIPAGEM

3.DESENVOLVIMENTO

1.ATENDIMENTO

2.ORÇAMENTO



Com operação 100% interna e maquinário de alta tecnologia, 
nossa estrutura atual possui 4.500m2 e oferece todos os 
serviços necessários para a execução dos mais variados 
projetos:

NOSSA ESTRUTURA

MARCENARIA COMPLETA
SERRALHARIA
FIBRA E RESINA
CORTE LASER
PINTURA
IMPRESSÕES DIGITAIS
LOGÍSTICA &
INSTALAÇÃO



Pela 1ª vez em toda nossa história, participamos das duas 
principais premiações do setor de Live Marketing, que tem 
como objetivo reconhecer e prestigiar os melhores projetos
e ações do mercado: Prêmio Popai & Prêmio Caio. 

Concorremos em diversas categorias e o resultado
não poderia ter sido mais gratificante, ao todo foram:

PREMIAÇÕES
17 TROFÉUS 01 ANO =

PRÊMIO CAIO
03

PRÊMIO POPAI
14

FOMOS O FORNECEDOR MAIS PREMIADO DO SETOR EM 2019

CHAVE DO SUCESSO!
PARCERIA COM NOSSOS CLIENTES

EXCELÊNCIA NA ENTREGA+



AMBIENTAÇÃO RETAIL
STORE IN STORE









DISPLAYS PROMOCIONAIS
GUARANÁ ANTARCTICA











TAILOR MADE
CHOPP BRAHMA
EXPRESS







PROJETOS
ESPECIAIS PIG PARADE 99 TAXI









STANDS &
CENOGRAFIA SEALS 2019 - BUDWEISER









CIDADANIA
CORPORATIVA
Em 2019, estreitamos nossos laços sociais com a Associação Obra do Berço, 
diretamente ligada à educação e a inserção de jovens no mercado de trabalho,
e desenvolvemos juntos várias ações complementares ao aprendizado de 
adolescentes entre 14-18 anos ativos no projeto. 

Visita à fábrica
Apresentação de todos os nossos setores
de atuação para aproximadamente 30 
jovens, proporcionando a oportunidade 
de conhecer pessoalmente os processos, 
materiais, maquinários e bater um papo com 
nossos gestores. 



Palestras
Participação em eventos e mentorias, com palestras 
sobre o mercado de trabalho no setor de Marketing 
Promocional, áreas de atuação e a importância dos 
sonhos no desenvolvimento pessoal. 

Doações
Produzimos materiais de comunicação visual para o espaço 
expositor da Obra do Berço na Feira da ABF (Associação Brasileira 
de Franchising).



Com o objetivo de diminuir os impactos ambientais, uma das nossas maiores preocupações durante
o processo de produção é a utilização e o descarte dos materiais de forma adequada. Atualmente nosso 

descarte de madeira é feito em caçamba apropriada e por conta disso, recebemos mensalmente um 
Certificado de Destinação Final que ilustra os benefícios ambientais alcançados a partir desta iniciativa:

DESCARTE
CONSCIENTE

Reciclamos em média 08 
toneladas de madeira por mês. 

Equivalente à 86 árvores 
de Eucalipto não cortadas 

mensalmente.

Geração de 23.000 kWh
de energia renovável

Redução de 02
toneladas de CO2

Economia de 15 m3

de aterro



Rua Afonso Desiderio, 280, PQ. Laguna, Taboão da Serra - SP

@promo.2gowww.promo2go.com.br(11) 4788-1780


