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SERVIÇOS
PR MANAGEMENT
SPECIAL SERVICES

SOBRE

"O principal factor diferenciador é a
capacidade de trabalhar com
qualquer banda ou projeto,
independentemente do estágio de
maturidade." Nuno Chanoca

A Beware! é um gabinete de gestão
de comunicação e RP na área da

Gostamos de criar laços de

cultura.

responsabilidade pública e social,
promovendo o comportamento ético,

Actuamos como conselheiros e

criando reputação corporativa com os

ajudamos os nossos clientes a

principais públicos.

desenvolver estratégias e
implementamos comunicações

Actuamos também com acções de RP

sólidas e de impacto que sejam de

preventiva como a identificação de

interesse do público e da

problemas, no sentido de ajudar uma

organização.

organização a reconhecer áreas de
perigo potencial e recomendar as

Identificar assim o públicos-alvo

mudanças necessárias antes que os

estabelecer estratégias para a

possíveis perigos se transformem em

construção e manutenção de

riscos ou crises. Se for tarde demais

relacionamentos.

apresentamos soluções como o
desenvolvimento e a execução de um

Muitas organizações poderão
necessitar de conteúdos para online e
offline e podemos ajudar com a
gestão de recursos humanos em
torno da definição de objetivos.

programa para lidar com eles.

O nosso lema é
"nada se
constrói
sozinho"

PR
MGMT SERVICES
A Beware! oferece serviços eficientes
adaptados às necessidades e
contextos específicos de cada cliente
e cria estratégias e planos de acção
INICIADO NA INDUSTRIA
DISCOGRÁFICA EM 1999 NUNO
CHANOCA ABRE ACTIVIDADE EM
2003 ONDE A SUA ULTIMA APOSTA
CHAMA-SE BEWARE! E É FORMADA
POR UMA EQUIPA JOVEM E
DINÂMICA COM PROVAS DADAS NA
ÁREA DE ASSESSORIA DE
IMPRENSA E CONTA COM
SERVIÇOS DE MARKETING,
ASSESSORIA DE IMPRENSA, ASSIM
COMO SERVIÇOS EXTRA DE
GESTÃO DE REDES SOCIAIS,
DESIGN, PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA
E AUDIOVISUAL.
ENQUANTO PROFISSIONAIS DO
MERCADO DA PROMOÇÃO, A
MÚSICA (MÃE DE TODAS AS ARTES)
É O NOSSO PRINCIPAL CAMPO DE
ACÇÃO E A FINALIDADE DO NOSSO
TRABALHO É REPRESENTAR O
CLIENTE E DIVULGAR PRODUTOS E
SERVIÇOS, TAIS COMO DISCOS,
CONCERTOS, LIVROS, TEATRO E
OUTROS EVENTOS CULTURAIS.

de comunicação.
EM POUCAS PALAVRAS, DAMOS A
CONHECER O PRODUTO CERTO AO
PÚBLICO CERTO, ATRAVÉS DOS
MEDIA GENERALISTAS E/OU
ESPECIALIZADOS.
ASSIM, O PONTO DE PARTIDA DO
NOSSO TRABALHO CONSISTE NUM
APROFUNDADO CONHECIMENTO
DO CLIENTE E SEUS OBJECTIVOS
COMERCIAIS. COMO O
ENTUSIASMO QUE NOS
CARACTERIZA REALIZAMOS,
POSTERIORMENTE, UM PLANO DE
ACÇÃO PERSONALIZADO QUE
ABRANGE UM DETALHADO E
CRIATIVO PROGRAMA
ESTRATÉGICO BEM COMO UMA
CRITERIOSA DEFINIÇÃO DE
INSTRUMENTOS DE TRABALHO
QUE NOS PERMITAM TRANSMITIR,
EFICAZMENTE, A MENSAGEM
PRETENDIDA PELO CLIENTE
JUNTO DO SEU PÚBLICO-ALVO.

Os serviços podem ser solicitados
isoladamente, ou inseridos numa
estratégia global de comunicação, a
definir.
FACE-TO-FACE
- Promoção de Eventos
- Promoção de Release
- Promoção de Agenda
- Re-Branding e Consultoria de
Imagem
- Viral Media
- Criação de conteúdo para
campanhas em Social Media
- Marketing e Consultoria

Missão – Ajudar o nosso cliente a recuperar o seu investimento, financeiro, em produtos e serviços na área sóciocultural, tais como lançamentos de livros, de discos, concertos, festas ou outros eventos. Para tal, a nossa
atitude com o cliente é de estar sempre ao seu dispor, fazendo nossas as suas prioridades.
Com os media, mantemos uma excelente relação para apresentação de notícias.
Visão – Tornarmo-nos uma empresa de assessoria de imprensa, comunicação e marketing de artes e
espectáculos de referência para dar visibilidade a projectos válidos.

2. Relações Públicas
2.1. Gestão e segmentação da base de dados
(público, lídere de opinião, media, etc.)
2.2. Definição da relação “one-to-one”
2.3. Mailing directo (correio, telefone, e-mail)
2.4. Organização de eventos (apresentações,
festas, show-cases, etc.)
2.5. Acompanhamento do cliente em eventos
2.6. Assessoria sobre “frente-de-casa”

3. Publicidade

SPECIAL SERVICES

3.1. Planeamento e implementação de campanhas
3.2. Criação e produção de anúncios de imprensa,
rádio, TV, outros
3.3. Negociação de compra de espaço publicitário (tba)
3.4. Definição e criação de brindes publicitários /
merchandising

"A Beware! fornece uma lista completa de serviços, dos quais cada projeto
seleciona os que necessita no momento" Nuno Chanoca

4. Assessoria mediática

1. COMUNICAÇÃO
4.1. Gestão da mensagem e comunicação
1.1. DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA
• ANÁLISE DE MERCADO
• SEGMENTAÇÃO E POSICIONAMENTO
• DEFINIÇÃO DOS OBJECTIVOS DE COMUNICAÇÃO
1.2. GESTÃO DA COMUNICAÇÃO
• DESENVOLVIMENTO DE CONCEITOS CHAVE
• PESQUISA, DEFINIÇÃO E GESTÃO DE CONTEÚDOS
• DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DA INFORMAÇÃO
• DEFINIÇÃO DOS SUPORTES E PROGRAMAS DE COMUNICAÇÃO
• COORDENAÇÃO DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
1.3. IMAGEM E DESIGN
• ASSESSORIA EM IMAGEM E IDENTIDADE
• DESIGN CORPORATIVO (LOGÓTIPOS E ECONOMATO)
• DESIGN E PRODUÇÃO DE PUBLICAÇÕES IMPRESSAS
• CRIAÇÃO E GESTÃO DE PÁGINAS WEB E DE E-NEWSLETTERS
• COBERTURA FOTOGRÁFICA E AUDIOVISUAL
• PRODUÇÃO DE VÍDEOS E OUTROS SUPORTES MULTIMÉDIA
1.4. ONLINE
• GESTÃO REDES SOCIAIS
• CRIAÇÃO DE CONTEUDO EM REDES SOCIAIS
• PLANO DE PUBLICAÇÕES
• ADWORDS
• CAMPANHAS
• SEO

• Análise e tratamento da informação
• Adequação da mensagem por tipo de media
• Selecção e adequação dos media aos objectivos de
comunicação
• Definição das acções de transmissão de
informação
• Definição do calendário de comunicação
4.2. Contacto com os órgãos de comunicação social
• Elaboração e difusão de press-kit / press-releases
• Concepção, produção e difusão de dossiers de
imprensa
• Organização de conferências de imprensa
• Preparação de destaques e entrevistas com os
media
• Definição de protocolos e passatempos com os
media
• Organização de encontros e acompanhamento
personalizado dos media
4.3. Recolha e análise dos resultados
• Enumeração dos media contactados
• Análise das acções mediáticas levadas a cabo
• Recolha da informação transmitida pelos media
• Relatório final de resultados

FAQ'S
O que é um promotor?
Bem, a música é um meio fantástico que pode fazer as pessoas sentirem emoções, ouvindo apenas uma faixa de 3
minutos. Os artistas têm a capacidade de criar faixas que durarão uma vida inteira e ressoam com pessoas de todo o
mundo. No entanto, não importa o quão talentoso um artista possa ser, se as pessoas não sabem sobre a música que
produzem, seu trabalho pode ficar sem sentido.
Promover é o processo de levar um artista e sua música a desenvolver uma estratégia para divulgar o seu material
para os media, a fim de obter reconhecimento. Numa indústria competitiva, uma campanha bem elaborada que
compreenda todos os fundamentos da promoção musical é imperativa e é esse o trabalho do promotor.
Se entra automaticamente um tema em playlist?
Bem, a promoção não é apenas para entrar na rádio; é sobre colocar um artista na linha dos olhos das pessoas de
qualquer maneira possível. Algumas formas são óbvias, algumas não são tão óbvias, mas o objetivo é sempre o
mesmo; para ficar nas notícias de qualquer maneira. Consideramos a promoção de um novo artista como uma
maratona...é aguentar, aguentar e de súbito existe atenção pela persistência e no momento certo atacar o
objetivo...Mas lembrem-se que apesar do trabalho, o critério é editorial.
Quando podemos começar a trabalhar?
Assim que nos contactarem e r preencherem o formulário SIGN UP chegaremos a um acordo!
Existe um período mínimo de contrato de trabalho?
Sim, que vai de um período experimental de 1 mês, 3, 6, 12…mas somos flexíveis!
Quais são as formas de pagamento?
Depende mas Money, dinero, Monnaie, denaro, Knete, baar, pengar, peníze , pénz , пари, geld, кэш , 货币धन, 現金,
tiền.
O que é que o serviço inclui?
Depende das necessidades do projeto. Temos menu!
Mas também são management, editora ou booking?
Posicionamos-nos como um gabinete de comunicação full-service... e confessamos que temos planos para world
domination!

PRIMEIRO PODEMOS FAZER UMAS PERGUNTAS?

SIGN UP!

