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A EMPRESA
APRESENTAÇÃO

A SQUARE é uma empresa de multimédia e serviços de marketing.
O nosso principal objetivo é analisar detalhadamente cada situação
empresarial e apresentar com eficiência uma solução, fornecendo-lhes serviços
que vão ao encontro das suas necessidades. Para tal, dispomos de uma equipa
altamente qualificada e competente, bem como os métodos, tecnologias e
equipamentos mais recentes.
Somos uma empresa prestadora de serviços nas áreas: Audiovisual,
Web Design, Graphic design, Marketing digital e 3D modeling que pretende
ser reconhecida pela solidez e competência, tanto no mercado nacional e
internacional, bem como por todos os nossos clientes e colaboradores.
A nossa vontade de crescer faz com que nos desafiemos com entusiasmo
e determinação a cada projeto a que nos é confiado.

Jeh Furtado
Fundador de SQUARE
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QUEM SOMOS
VISÃO E MISSÃO

Somos
Uma empresa de audiovisual e serviços de marketing, com objetivo de se tornar empresa
diferenciada com alto padrão na busca constante por tecnologias, soluções inovadoras e
eficientes para atender às necessidades dos nossos clientes.

Visão
Conquistar o mercado audiovisual nacional e internacional, sendo reconhecida pela
excelência dos serviços prestados.

Missão
Oferecer soluções inovadoras e criativas ao mercado através da capacitação dos nossos
coloboradores e comprometimento com a satisfação dos nossos clientes.
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Audiovisual
Concepção e desenvolvimento de produtos audiovisuais e multimédia, das quais apresentamos
produções de vídeo e áudio, animações 2D, produtos cinematográficos e videográficos de
diversas naturezas e com propósitos distintos, formulação de projetos vinculadas ao campo
audiovisual, isto tudo pode ser concebido com profissionalismo para melhor adaptar a sua
empresa.
Cinema
Commercial videos
Motion graphics
Documentário
Programas televisívos
Fotografias
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Marketing Digital
Oferecemos criatividade e profissionalismo na produção e gestão contínua de seus conteúdos
digitais e da sua presença online, baseado nas novas tendências do Marketing Digital que é
hoje a principal ferramenta utilizada pelas empresas para se destaquem no mercado.
Gestão de redes sociais
Otimização para mecanismos de busca
Marketing de conteúdos
Publicidade digital
E-mail marketing
Analytics
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Web Design
Tornou-se hoje a uma das formas mais inteligente e eficaz de comércio. A internet - permite fazer
do seu negócio um palco de exposição dos seus produtos e serviços. Cada vez mais as empresas
apostam numa página online para gerar credibilidade e confiança juntamente aos seus clientes.
Criamos webpage interativo, responsivo e do que há de mais moderno em relação às interfaces
e serviços.
Criação de páginas web responsivo
- Suporte e gestão de conteúdos web

Assessoria e avaliação de páginas web
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Graphic Design
Um meio de estruturar sua empresa é através da sua imagem perante os clientes e aos seus.
A comunicação visual do seu negócio reforça a afirmação da marca no mercado, e a estética
da sua brand image prima muito do que diz respeito a qualidade e confiança.
Brand image (Linha gráfica)

- Design de manual de apresentação
- Design de revistas publicitárias, outdoor, flyer.
- Cartões, rollup, Letreiros, diversos.

identidade visual corporativa
Criação de logótipo.
- Manual de normas gráficas.

3D Modeling
As técnicas de modelagem 3D permitem a construção de personagens sofisticados, cenários
cheios de detalhes, tornando a sua ideia mais próxima da realidade.
Modelação de ambientes
Modelação e animação de objetos
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Email: square.fps@gmail.com
Tel: (+238) 263 88 76 / 977 63 10 / 914 99 32
Cabo Verde . Santiago . Praia
Rua Sta Luzía - Palmarejo.
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