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A Agência
A Really é uma agência criativa full 
service com soluções em Design, 
Marketing Digital, Vídeos e Aplicações 
Web. 

Estamos no mercado criativo desde 2015 
quando a agência deu seus primeiros 
passos por meio dos trabalhos do seu 
fundador. Atualmente, a Really possui 
uma conveniência completa de serviços, 
um time de profissionais altamente 
capacitados e clientes espalhados em 
todo território nacional.

Atuamos em boa parte dos nossos 
projetos desenvolvidos de forma remota. 
Atendendo marcas de qualquer lugar e 
em qualquer hora. Visite nosso website e 
conheça mais sobre a nossa trajetória: 
agenciareally.com.br/sobre/
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Por que a Really?
Nossa intenção não é meramente te vender um serviço, criar o seu 
projeto e te desejar “boa sorte”, não! Mas sim estabelecer uma parceria 
vitalícia que ajuda seu negócio a se destacar no mercado em todos os 
aspectos. 

Por sermos uma agência full service, a sua Marca estará contando com 
uma conveniência de serviços profissionais completos no que tange a 
comunicação visual da sua empresa: aumentando sua comodidade, 
gerando menos custos na contratação de serviços de publicidade e/ou 
marketing e garantindo uma maior flexibilização nos pagamentos.

Com a Really sua Marca não estará somente contando com uma agência 
profissional e criativa, mas também com uma verdadeira parceira que 
trabalha e se engaja totalmente para o sucesso do seu negócio.
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Nossos Clientes

“O resultado superou 
qualquer expectativa 

prévia.”

Homero de Toledo
Founder - Tempos

“Atingiram o objetivo 
de forma perfeita.”

Hugo Barros
CEO - EstampAi

Possuímos clientes de norte a sul em todo território nacional que 
compõem diferentes nichos de mercado. Desde pequenos 
empreendedores e organizações sem fins lucrativos a grandes 
corporações. Visite nosso site para conhecer nossos clientes.
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Naming & Slogan
Sua Marca precisa de um nome significativo, criativo e exclusivo. 
Através de um processo profissional de construção de Nome de Marca 
(que envolve a pesquisa e planejamento estratégico de Nome) nós 
criamos o Nome da sua Marca. Nomes como “OFFstress”, “Pais Ao 
Cubo”, “Reformai”, “Fides Box”, “AMO Craft”, são alguns dos Nomes 
que estão presentes em no portfólio da Really.

Além disso, você pode contar com nosso serviço de construção de 
slogans que visa reforçar conceitos e propósitos da Marca. Slogans 
como “Don’t Blow Up... Relax” (OFFstress), “Por uma Reforma em 
nossos Púlpitos” (Reformai), “Porque é Tecnologicamente Incrível” 
(Hello Tec), “Porque o Amor está no nosso Nome” (AMO Craft), são 
alguns dos Slogans que estão presentes em nosso portfólio. 
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Identidade Visual
Identidade Visual não se resume somente a um 
símbolo bonito que “chame a atenção”. Trata-se 
de um processo de construção visual da Marca 
que envolve um profundo estudo do mercado, 
concorrentes, público-alvo e, principalmente, 
características da sua própria Marca.

Na Really a construção do “rosto” da sua Marca é 
levado muito a sério, fazemos o desenvolvimento 
(ou aperfeiçoamento) de todo o conceito e 
significação do seu negócio através da 
representação visual da Marca que envolve: 
Conceito, Logotipo (ou Isotipo), Tipografia, Paleta 
de Cores, Patterns, Backgrounds, Papelaria, Usos 
e Aplicações.

agenciareally.com.br/portfolio/
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Projetos
Design

A Agência Really possui uma conveniência completa para soluções em design 
para agregar valor e profissionalismo à sua Marca: Ilustrações, modelagens 3D, 
banners, catálogos, portfólios, mídias kit, capas e artes para as redes sociais, 
cardápios, stories animados, apresentações, flyers, folders, relatórios, 
embalagens, fachadas, papelaria em geral, montagens ou manipulações de 
imagens. Visite nosso portfólio para conferir alguns projetos já criados.
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Desenvolvimento Web

A presença digital da sua Marca precisa ser 
singular, marcante e totalmente construída sob 
medida de acordo com suas necessidades e 
características. Não cometa o erro de ser “mais do 
mesmo”, destaque-se e diferencie-se do 
monotonismo.

Desenvolvemos websites profissionais e 
responsivos, institucionais, e-commerces, one
pages, landing pages, blogs, portais, mobile, 
hotsites, portais corporativos, sistema web, 
aplicativos mobile (Android e iOS) e projetos 
especiais. Cuidamos de toda estrutura (back-end
e front-end) da sua aplicação web incluindo a 
Hospedagem, Domínio e Banco de Dados. 

agenciareally.com.br/portfolio/
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Marketing Digital
Ser visto e conhecido especialmente no âmbito 
digital se tornou uma necessidade de todo 
negócio. Cuidamos do posicionamento e 
relacionamento da sua Marca na internet com seu 
público.

Tenha uma posição de destaque no mercado com 
nossas soluções em Marketing Digital: 
Planejamento Estratégico, Marketing Criativo em 
Campanhas Google e Redes Sociais, links 
patrocinados, tráfego pago e orgânico, 
posicionamento de marca no mercado, inbound, 
outbound, remarketing, portais, otimização web 
(SEO) e e-mail marketing.

agenciareally.com.br/portfolio/
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Social Media
Se a sua Marca não está nas Redes Sociais, não é 
um absurdo dizermos que ela é uma Marca 
ultrapassada. As Redes Sociais são onde os seus 
clientes estão boa parte do tempo, independente 
do tipo de negócio que você possui ou 
produto/serviço que oferece. Esteja onde o seu 
público está!

Torne em aliadas as Redes Sociais do seu 
negócio, melhorando seu posicionamento e 
engajamento com sua Marca. Realizamos 
planejamento estratégico e execução, interação, 
audiência, engajamento, geração de conteúdo, 
publicidade, análise, monitoramento e 
gerenciamento.

agenciareally.com.br/portfolio/



13

Audiovisual
Toda Marca precisa de vídeos, eles são o meio 
mais poderosos e eficaz de uma Marca se 
comunicar com seu público. Eleve o nível da sua 
comunicação e aumente o engajamento da sua 
Marca com vídeos criativos!

Vídeos geram maior engajamento e são a opção 
preferida de qualquer público. A sua Marca pode 
contar com vídeos profissionais e criativos: 
Animações 2D e 3D, vinhetas, institucionais, 
propagandas, promocionais, vídeos produtos, 
teasers, motion graphics, varejo e edição para 
Youtube.

agenciareally.com.br/portfolio/
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Pacotes de Serviços
Sua Marca necessita de mais de uma de nossas 
soluções ou mais de um projeto? Criaremos um 
pacote de serviço exclusivo de acordo com sua 
demanda e investimento. 

Na Really você tem a opção de contratar pacotes 
de serviços e receber benefícios por isso. 

Ao contratar um pacote de serviço, você contará 
com uma margem de desconto e flexibilização do 
pagamento conforme a vigência de contrato do 
projeto.

Além disso, todas as nossas propostas são 
criadas de acordo com a realidade financeira do 
negócio de cada cliente. Fale com um dos nossos 
consultores e receba maiores informações. 
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Pagamento &
Garantia

A Really dispõe de todo suporte para todos os 
meios de pagamentos: Boleto, Pix, Transferência 
Bancária ou Cartão de Crédito. Além disso, todos 
os projetos possuem 90 dias de garantia após a 
conclusão do projeto.

Parcelamentos sem juros com 
grande flexibilização nos prazos 

de pagamentos.

*A Garantia Engloba: Mau funcionamento ou bugs em 
ferramentas desenvolvidas no projeto; Perda de arquivos 

do projeto; Correção de Informações com erros 
ortográficos ou de concordância cometidos na criação do 
projeto. A Garantia NÃO engloba: Atualização de layout, 

design ou informações no projeto; Criação ou 
desenvolvimento de novos recursos.
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(41) 4042-0641

hello@agenciareally.com.br

www.agenciareally.com.br

Fale Conosco

Atendimento flexível e rápido via chat, e-mail,
telefone e whatsapp. Atendimento de Segunda à
Sexta, das 08:30h às 18h (exceto feriados).



Pensar, Criar & Surpreender!




