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Plano de voo.
Transformar é uma necessidade. Crescer é 

mais que um sonho, é mais que uma meta: 

Crescer é uma consequência. Para podermos 

avançar é preciso se reinventar, é preciso co-

nhecer os limites entre produzir o novo e res-

peitar sua história. 

Criada em 2014, a 14BIS já voou por inúmeros 

céus e já descansou em diversos hangares, 

mas sempre manteve seu plano de voo bem 

claro: ser referência na comunicação digital. 

Mas todos os planos precisam ser atualizados, 

todos os rumos devem ser avaliados. 

Hoje a 14BIS remodela seu plano de voo, 

amplia sua abrangência e se dispõe e 

conhecer novos aeroportos. 

Convidamos você a entrar em um voo cheio 

de escalas, sim, voos diretos nos trazem 

apenas a beleza de paisagens vistas pela janela: 

as paradas são importantes para a entrada de 

novos passageiros, para reabastecer o com-

bustível, para conhecer de fato novos lugares 

no mundo. Mais importante do que nunca 

pousar, é saber exatamente onde se quer 

pousar, é ter a curiosidade e a força de enfren-

tar pistas desconhecidas para vivenciar novas 

experiências. 

Sente-se, não esqueça o cinto de segurança e 

aprecie a viagem. 
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Rota de Vôo
Serviços prestados:

Gestão de Mídias Sociais

• Campanhas Orgânicas

• Facebook

• Instagram

• LinkedIn

• Youtube

• Google Meu Negócio

Gestão de Tráfego Pago

• Campanhas Pagas

• Facebook e Instagram Ads

• Google Ads

• LinkedIn Ads

Branding e Identidade de Marca

• Logotipo e Identidade Visual

• Rebranding de marca

• Lifting de marca

• Posicionamento de marca

Design e Desenvolvimento Web

• Design de Interfaces e Progra-

mação de Sites

• Sites institucionais e blogs

• Sites e-commerce

• Landing Pages

• Campanhas publicitárias: Out-

doors, Banners, Fachadas, Cards 

On-line, dentre outras

• Papelaria: cartões de visita, 

papeis timbrados, envelopes, 

dentre outros

• Ilustrações

• Embalagens

• PDV 

Redação Publicitária

• Criação de textos publicitários

• Roteiro para VT e Spot

• Posicionamento textual e 

Persona de marca

• Chamadas criativas

materiais publicitários

Imagem e Vídeo

• Captura e tratamento de fotos

• Captura e edição de vídeos
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45 99950-6254
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