GREEN MEDIA, agência de
imagem e comunicação
Com 15 anos de existência e 100% nacional, a green
media é uma agência de comunicação especializada em Consultoria e
Estratégia de Comunicação e Relações Públicas, que atua no mercado sob
um modelo de colaboração inovador criado em 2005.
Fomos eleitos por diversos
grupos editoriais: Revista Meios
& Publicidade, Jornal Publituris,
Jornal
Construir,
Revista
Anteprojectos,
Magazine
Imobiliário, Revista Iniciativa
Construção Sustentável e Jornal
Hipersuper a sua Agência de
Comunicação para as iniciativas
de maior porte anual.
Temos por base uma relação
forte e consistente com todos os
Grupos
de
Media,
a nível nacional e internacional e
assentamos na Estratégia a base
para
a
Consultoria
em
Comunicação e Relações

Públicas
em
projetos
comunicacionais taylor made,
ou seja feitos à medida para cada
empresa cliente.
No
mercado,
a agência tem experiência em pra
ticamente todos os setores de ati
vidade, prestou os seus serviços a
mais de 500 empresas e com
base
numa
relação
forte
e consistente de anos de colabora
ção. Trabalhamos no setor um
cliente em total exclusividade no
período de consultoria o que
confere à nossa intervenção uma
maior
capacidade
de
impacto. No nosso portfolio de

clientes estão empresas com mais
de uma década de atividade
permanente
o
que,
acreditamos, ser a prova de um
trabalho evolutivo, em constante
progresso e desenvolvimento
rumo aos objetivos anuais da
empresa cliente.
A
confidencialidade
é
um
dos motivos principais pelo conve
ncional anonimato e low profile
de uma agência de comunicação.
O
seu
trabalho
traduzse em resultados de cuja visibilida
de alimenta os seus clientes.
Desde
o
início,
que operamos com empresas

multinacionais, residentes ou com
centro de comunicação em sedes
nas grandes capitais da europa Fr
ança, Espanha, Holanda, Reino Uni
do, Estados Unidos, Angola
e Países árabes.
O alinhamento de marketing
e comunicação é uma realidade de
mercado cada vez mais consistent
e e definido.
Portugal é um excelente "tubo de
ensaio"
para
teste
e
experimentação de novas técnicas
, táticas e ideias e, como tal,
excelente,para exportar conceitos
aqui criados.
A nossa atividade é hoje muito
abrangente
em
matéria
de
Imagem
e
Comunicação:
a
Estratégia Anual, a Assessoria de
Comunicação Mediática Nacional
e
Internacional,
Gestão
e
Prevenção de Comunicação de
Crise, a Gestão de Redes Sociais e
o Design de quaisquer suportes de
comunicação,
publicações
empresariais
editoriais,
Comunicação Interna, Externa,

Editorial Comercial, Grandes
Eventos ou Projetos Especiais,
Produção
de
Conteúdos
Profissionais - Fotografia e Video,
produção e Design, Formação de
Quadros de topo porta-voz em
Media Trainning, Press Kits, look
books e Dossiers de Imprensa.

A estratégia de mediatização é
um dos serviços mais comuns a
todos os seus clientes, sendo a a
gência uma empresa privilegiada
com uma excelente relação com
todos os jornalistas em todos os
grupos
de
media,
a nível nacional e internacional.

Autora de um conjunto de
produtos e serviços exclusivos,
foi a primeira agência em
Portugal a estudar os video
releases, lançou o digital media
game - um programa de
formação
para
alinhar
os
colaboradores da empresa na
estratégia de marketing digital da
marca em que trabalham, lançou
o
novo
conceito
web
radio, o novo serviço de rádio
corporativa para uma marca ou
um setor, a assessoria de comuni
cação comercial e criou um
programa de sustentabilidade
para as empresas em Portugal
com alguns dos especialistas mais
credenciados do país.

A nível internacional, a green
media articula operações nos 5
continentes, podendo apoiar as
empresas
portuguesas
no
desafio da internacionalização,
assim
como, as empresas
internacionais,
quer
no
mercado nacional, quer no
mercado global.
Com lançamento do serviço de
Estratégia e Assessoria de
Comunicação Internacional em
2015,
a
green
media
já
comunicou em quase duas
dezenas de países, para mais de
50 empresas, tendo o afirmado
o seu modelo inovador além
fronteiras. Este reconhecimento
já
arrebatou
prémios
e
demarcou-se pela diferenciação.

