
O PODER
DA AÇÃO!



Na Brandp acreditamos no poder das ações, planeadas com um propósito e executadas com eficácia.

Seja nos Pontos de Venda, Ativações ou Eventos, estamos sempre focados no que é importante e
urgente, mas igualmente em todos os detalhes que fazem a diferença.

Gostamos de Marcas que nos envolvam nos seus desafios e nos façam evoluir ao mesmo ritmo. Com
quem criamos relações de proximidade, partilha e confiança.

Mais que movimento, somos ação!



QUEM 
SOMOS?



Aproveitando a experiência acumulada de mais de 15 anos, dos seus fundadores,
especialmente na distribuição de produtos tecnológicos, criámos de raiz o sistema de
reporting, a equipa de promotores e gestores de Ponto de Venda.

Nos anos seguintes, outras Marcas de tecnologia, juntaram-se a nós confiando nos nossos
serviços, desafiaram-nos e ajudaram-nos a desenvolver novas competências.

Tudo começa com um desafio…

Em ação desde 2003, a Brandp nasceu de um desafio lançado por uma Marca que estava
a criar a sua primeira estrutura em Portugal… gerir todas as suas operações e interações
com canal de retalho. Desafio aceite!



A decisão foi sair da nossa zona de conforto e dar-nos a conhecer a outros mercados e
Marcas.

Felizmente com sucesso!

A equipa cresceu, hoje em dia trabalhamos com Marcas e clientes de quase todos os
mercados e os nossos serviços e competências são muito mais abrangentes.

Até ao infinito e mais além…

Consolidado e reconhecido o nosso trabalho nesse mercado, a proximidade que criamos
com todas as Marcas com que trabalhamos, tornou-se limitativa do nosso crescimento
sustentado.



ÁREAS DE AÇÃO

FIELD MARKETING

Recrutamento, seleção e gestão de 
equipas de Gestores de Ponto de 
Venda e Promotores de Vendas, 

permanentes ou táticas.

Análise e relatórios.

ATIVAÇÃO DE MARCA

Conceito, design e produção de 
ações de promoção, ativação e 

eventos.

Staff e todos os recursos e meios 
necessários.

MARKETING OPERACIONAL

Armazenamento, logística e 
implementação de materiais de 

marketing.

Montagem de expositores, stands, 
estruturas e cenografia de espaços.



O QUE 
FAZEMOS?



AÇÕES DE PROMOÇÃO

Recrutamento e gestão de 
promotores para acções em 

Pontos de Venda. 
Desenvolvimento, Produção, 

Logística e Implementação de 
materiais.

GESTORES DE PONTO 
DE VENDA

Seleção, formação e gestão de 
equipas de Gestores de Ponto de 

Venda ou Merchandisers, para 
acompanhamento e visitas a lojas 
previamente definidas. Gestão de 

rotas e relatórios.

PROMOTORES

Recrutamento e supervisão de 
Promotores para ações e eventos 

pontuais ou de carácter mais 
permanente e comercial. 

Assistentes de sala e 
espectáculos.

AUDITORIAS E 
RELATÓRIOS

Recolha de dados no terreno em 
aplicação online/mobile e 

posterior análise. Criação e envio 
semanal de relatórios de stocks e 

vendas após tratamento dos 
dados recebidos.

Gestão de campanhas de ofertas 
e passatempos.



HOSPEDEIRAS

Seleção e supervisão de 
Hospedeiras de Eventos com o 

perfil pretendido. Sugestão, 
disponibilização ou produção de 

fardas e vestuário. Serviços de 
maquilhagem e penteados.

ANIMADORES

Providenciamos animadores, 
músicos, caricaturistas e outros 

artistas para eventos ou 
ativações.

Produção de figurinos.

MASCOTES

Promotores ou atores para 
animação de mascotes em 

ativações ou Ponto de Venda.

Produção e manutenção.

FIGURANTES

Casting de figurantes “Real 
People” e atores para produções 

institucionais ou publicitárias.



ATIVAÇÃO DE MARCA

Desde o conceito à produção 
integral ou apenas à 

disponibilização de recursos 
humanos e meios necessários à 
concretização de todo o tipo de 

Ativações  de Marca.

DESIGN

Desenhamos e projectamos 
expositores, stands, 

merchandising, brindes, fardas e 
todos os materiais necessários 
para qualquer implementação, 

ação, ativação ou evento.

EVENTOS

Produzimos integralmente 
eventos de diferentes dimensões, 
desde reuniões internas, festas e 
apresentações para clientes ou 

exposições.

PRODUÇÃO

Produzimos expositores, stands, 
espaços, estruturas, 

equipamentos e materiais de 
comunicação no Ponto de Venda.

Fardas e uniformes.



IMPLEMENTAÇÕES

Implementação de 
merchandising, expositores ou 

outro tipo de materiais nos 
Pontos de Venda.

Decoração de montras e lojas.

MONTAGENS

Transporte e montagens de 
stands, expositores e estruturas, 
equipamentos e meios técnicos.

Cenografia de espaços.

ARMAZENAMENTO E 
LOGÍSTICA

Armazenamos e efectuamos a 
gestão e logística de materiais de 
marketing, expositores, stands e 

merchandising.

Handling e campanhas de ofertas.



COMO & 
ONDE?



+40
em diferentes mercados

e serviços

CLIENTES

17
equipa fixa e 

permanente, distribuída 
por Lisboa e Porto

ACTION TEAM

+300
pontuais, em eventos, 

ações ou 
implementações

COLABORADORES

15
ANOS

em ação



ESCRITÓRIOS

EQUIPA PERMANENTE

ARMAZÉM & LOGÍSTICA

EQUIPAS TÁTICAS

LOCALIZAÇÕES E RECURSOS



Atuamos a nível nacional mas mantemos parcerias sólidas com outras agências
internacionais, que nos permitem alargar o nosso raio de ação a toda a Europa.

Gerimos projectos iniciados em Portugal, mas executados noutros países
Europeus, ou executamos projectos globais a nível local.



PORQUÊ?



Somos focados na ação, no entanto podemos oferecer serviços integrados
sempre que necessário, para que não tenha que se preocupar com a gestão de
várias entidades num único projecto.

Afinal…ninguém gosta de andar às voltas!

Vai continuar às voltas?

Qualquer que seja o desafio, somos uma equipa de profissionais determinados,
que se envolve em todos os projectos com a mesma motivação e dedicação.

O nosso compromisso com a execução e sucesso de todas as ações, é total!



Gostamos de pessoas com atitude!

Com diferentes experiências e conhecimentos, que em equipa, se preparam
todos os dias para superar novos desafios.



“Nunca confunda 
movimento com ação”

- Ernest Hemingway 



CLIENTES



MARCAS QUE NÃO 
NOS DEIXAM FICAR 
PARADOS MUITO 
TEMPO!

Com algumas, partilhamos o gosto por ações 
de sucesso há vários anos, sempre com a 
mesma emoção e confiança.

Sentimo-nos privilegiados, por estas grandes 
Marcas nos fazerem sentir todos os dias, que 
fazemos parte da sua equipa.





Rotunda de São Gonçalo, nº 1, Esc. 6

2775-399 Carcavelos – Portugal

+351 214 573 850 | + 351 214 573 851

info@brandp.pt

www.brandp.pt

https://twitter.com/BrandpMarketing
https://www.facebook.com/Brandp.Marketing/
https://www.youtube.com/user/BrandpMarketing
https://plus.google.com/u/0/+BrandpPT
https://www.linkedin.com/company-beta/1052782/
https://www.instagram.com/brandp.actionpower/
mailto:info@brandp.pt?subject=Pedido de informações
http://www.brandp.pt/


OBRIGADO!


