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Working Today
for Tomorrow

Somos uma agência de marketing e de
comunicação integrada que oferece
soluções únicas e diferenciadoras.

CONHEÇA OS NOSSOS SERVIÇOS

Os Nossos Trabalhos
Cotesi Video

Resinorte Website

Veja o que fazemos pelos nossos clientes

VER PORTFÓLIO

Processo desafiante
Os desafios são os nossos melhores amigos.
Com eles crescemos, evoluímos e surpreendemos os nossos clientes e parceiros.
Conheça as seis etapas do nosso processo de trabalho.

Olá Desafio,
como estás?

01.

Desafio, agora
vens connosco!

02.

É o momento em que o conhecemos.
É-nos apresentado pelos nossos
clientes ou até somos nós que o
descobrimos, escondido a um canto,
no meio de um trabalho. E pode ser um
Desafio com caráter, difícil, ou simples
e amistoso. Seja o que for, gostamos
sempre de o encontrar! É importante
conhecê-lo bem, analisá-lo e ouvir o que
o nosso cliente tem a dizer. Falamos
muito, pesquisamos e lemos ainda mais.
Queremos ouvir o que não está a ser
dito e que pode fazer a diferença.

Literalmente, levamos o Desafio
connosco para casa. E para o escritório.
Acompanha-nos sempre. É nesta
fase que investigamos, refletimos e
discutimos todos os pormenores. É
que cada Desafio é único. Por isso, são
sempre pensadas respostas diferentes,
utilizando uma filosofia de Marketing
360o, definindo objetivos, metodologias
e formas de atuação. Ou seja,
encontramos um caminho novo para o
nosso grande amigo.

Equipa

ELISABETE BARBOSA
Diretora Executiva

Notícias

VER MAIS NOTÍCIA

LKCOM escolhida pela Cotesi para produzir
vídeos para as suas mais recentes inovações

Projecto Fuel

VER NOTÍCIA

VER NOTÍCIA

Novum WorldWide
A LK COM integra a Novum WorldWide, uma rede de agências de Marketing e
Comunicação presente nos mercados/regiões mais importantes do mundo.
Atualmente com 16 agências a nível global, a NOVUM WorldWide
reúne competências nas áreas mais decisivas do marketing e
da comunicação estratégica, apoiando as suas constituintes
na entrega dos melhores resultados aos clientes.

BRAGA
Rua Damião de Góis 233
Maximinos
4700-028 Braga

PORTO
Rua Casal dos Mogos 77
4470-260 Maia

TELEFONE
+351 253 220 485

FAX
+351 253 265 011

FACEBOOK
INSTAGRAM
VIMEO
EMAIL
info@lkcom.pt

