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Via Press - Soluções para o empreendedor



Que momento desafiador e cheio de incer-
tezas para os negócios, hein? O mundo está 
passando por uma crise sem precedentes e 
estamos todos em busca de novas formas 
de ser, vender, comunicar e consumir. Nós, 
da Via Press Comunicação, atentos ao ce-
nário, nos reinventamos na busca de solu-
ções para a comunicação da sua empre-
sa. Com criatividade, estratégia e inovação 
podemos repensar seu posicionamento e 
potencializar resultados, mesmo em tem-
pos de crise.

É hora de t r a n s f o r m a r. Vamos juntos?

Olá, empreendedor(a)!  



De crise nós entendemos! 
Com mais de 20 anos de 
atuação em comunicação 
estratégica, temos exper-

tise em gerenciamento de crise de imagem de 
grandes marcas/empresas de múltiplos seto-
res, como saúde, educação, varejo, indústria, 
comércio e entretenimento. Acumulamos ca-
ses de sucesso com atuação em todo Nor-
deste, incluindo ações de reposicionamento 
de imagem, formação de comitê crise, trei-
namento de porta-vozes e relacionamento 
estratégico com diversos públicos: imprensa, 
poder público, comunidade, influenciadores, 
entre outros.

Crise



Grandes marcas cresceram junto com a Via 
Press: Natura, Coca-Cola, Petrobras, Governo 
do Estado da Bahia, Prefeitura Municipal de 
Salvador, Ministério da Cultura do Brasil, Cai-
xa Econômica Federal, AMBEV, Schincariol, 
Unifacs, Bahia Mineração, Odebrecht, El Paso, 
FAFEN, RLAM, Banco Itaú, Walmart, Banco 
do Brasil, WWF, Vivo, Nextel, Paranapanema, 
Transpetro, ISM, HapVida, entre outros. Através 
da entrega e zelo com marcas e pessoas, em 
toda a sua cadeia produti-
va, construímos inúmeras 
relações e cases que tor-
naram a Via refe-
rência no mercado 
local e nacional.

Cresci
mento



Comunicar é preciso e temos infinitas possi-
bilidades de dar voz ao seu propósito. 

Nosso modelo de atuação é 360.  Diversifi-
camos e agregamos áreas estratégicas de 
nossa empresa, como assessoria de impren-
sa, marketing digital, live marketing, even-
tos corporativos, relações públicas, projetos 
culturais e relacionamento e comunicação 
comunitária. Vamos agregar para crescer!

In t e g
ração
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Nossa equipe selecionou notícias factuais, sobre negócios e 
o atual cenário do Covid-19 que vão te ajudar a planejar os 
próximos passos do seu negócio. 

Situação atual do Brasil é 
uma preocupação crescente, 
diz chefe do programa de 
emergências da OMS
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/06/12/
situacao-atual-do-brasil-e-uma-preocupacao-
crescente-diz-chefe-do-programa-de-
emergencias-da-oms.ghtml

#ViaNews

Está acontecendo
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Era da adaptação: como as 
marcas podem superar a crise 
da COVID-19
https://www.mundodomarketing.com.br/artigos/
vinicius-covas/38683/era-da-adaptacao-
como-as-marcas-podem-superar-a-crise-da-
covid-19.html

#ViaNews
Mercado

Mundo pós-pandemia vai 
ser mais digital e, ao mesmo 
tempo, mais humano
https://www.jota.info/coberturas-especiais/
inova-e-acao/mundo-pos-pandemia-vai-
ser-mais-digital-e-ao-mesmo-tempo-mais-
humano-09062020

União | Novos Pensamentos 
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Se quer traçar novas 
rotas, repensar a sua 
comunicação e atravessar 
tempos difíceis com 
reinvenção e superação,

Juntos construiremos 
dias melhores

Com afeto, 

conte com 
a gente!

Equipe Via



Entre em 
contato com 
a gente:

+55 71  3505 0000
+55 71 991 279 155
  contato@viapress.com.br 

Vamos 
conversar 

sobre o seu 
negócio!

viapresscomunicacao

mailto:contato@viapress.com.br
https://www.facebook.com/viapresscomunicacao
https://www.instagram.com/viapresscomunicacao/

