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Introdução
A identidade corporativa é a face comercial que representa a
empresa, onde a marca é a sua aplicação comercial.
Expressa de forma simples, a identidade corporativa é a criação
da marca, que será aplicada em todas as áreas da comunicação.
O Logotipo deve representar os valores através dos quais uma empresa pretende ser conhecida. As considerações de design gráfico incluem
a criação e implementação das regras corporativas da marca no que
diz respeito a layout e à organização de histórias condutoras, publicitárias e características de uma forma visualmente estimulante.
Devem ser estabelecidas regras explícitas sobre como a identidade
corporativa será utilizada nos diferentes media. A identidade corporativa implica um conhecimento prévio das características mais importantes do produto ou da firma, o tipo de mercado em que o cliente se
pretende desenvolver e a natureza das promoções com que se quer
promover.
A Multimédia tem-se revelado como meio privilegiado de comunicação e colaboração entre agentes que partilham as mesmas áreas
de intervenção. Esta adopção do multimédia como ferramenta de
trabalho, permite às organizações uma economia de escala e uma
eficiência nunca antes vistas, divulgando a imagem a nível nacional
estendendo-a além-fronteiras. Acreditamos que um site com uma
imagem altamente cativante, de fácil utilização e orientado para os
seus intervenientes, poderá ser o meio para atingir o fim desejado:
Sucesso do projecto e adopção por parte do público alvo.
Para o desenvolvimento de cada projecto, a Nhdesign possuí, nos seus
quadros, designers altamente qualificados, tendo já desenvolvido mais
de 100 projectos de identidade corporativa e de webdesign. A Nhdesign conta com uma equipa de programação avançada em php, mysql
e web 2.0.
Reunimos assim sinergias para que todos os projectos sejam resolvidos com o maior rigor, profissionalismo e responsabilidade, tanto na
parte criativa como na parte técnica. Estamos confiantes de que a nossa entrega em cada projecto se traduz num lançamento bem sucedido,
no timming exato, e dentro do orçamento previsto.
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Acreditamos, que conseguimos fazer um trabalho
inovador ao nível de design, e extremamente
funcional, tornando cada projeto numa referência.
Desenvolvemos o trabalho em união com
os nossos clientes, numa cumplicidade, que é
característica dos projectos de sucesso. E apenas
abrandamos os nossos esforços quando o cliente
considera que a nossa missão está cumprida.

OBJETIVOS
Pensamos que será importante
desenvolver a imagem na sua
totalidade, e como o logotipo é o
primeiro reflexo da empresa, ao nível
de comunicação, será um passo
fundamental no desenvolvimento de
toda a imagem corporativa.
Um Website de fácil acesso e
gráficamente apelativo são pontos
fundamentais.
Design com imagem exclusiva,
altamente apelativa que retenha o
visitante, e sirva de referência
em termos de qualidade e rigor.
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Serviços
Somos especializados em Design de Comunicação e Webdesign.
Procurando sempre maximizar o lucro, a Nhdesign fornece
estratégias de alta qualidade, e um design muito bem estruturado.
Os itens seguintes são uma descrição geral dos nossos serviços.

Destacamo-nos em:
CRIATIVIDADE

DESIGN GRÁFICO E WEB

Oferecemos as melhores ideias para alcançar o objetivo de
qualidade através do design, e tornar o seu negócio num
caso de sucesso. Estamos centrados no usuário e temos
em mente o público-alvo para desenvolvermos de um
bom plano que se guia por uma estratégia bem definida.

Oferecemos as melhores ideias para alcançar o objetivo de
qualidade através do design, e tornar o seu negócio num
caso de sucesso. Estamos centrados no usuário e temos
em mente o público-alvo para desenvolvermos de um
bom plano que se guia por uma estratégia bem definida.

CODING

ILUSTRAÇÃO
A ilustração é uma imagem pictórica utilizada para acompanhar, explicar, interpretar, acrescentar informação, sintetizar ou até simplesmente decorar um texto. Além disso,
a ilustração é um dos elementos mais importantes do
design gráfico.

Como o código assume um papel decisivo no resultado
final, os nossos programadores estão focados em proporcionar experiências interativas, funcionais, intuitivas e
seguras para um ambiente web multiplataforma. Html5,
CSS3, Php, MySql.

COPYRIGHT

REDES SOCIAIS

Criamos o texto necessário para um Slogan adequado ao
seu logotipo, um teaser para leitura na web, e todas as
outras necessidades de textos. Revemos todos os conteúdos do estacionário, brochuras e Website.
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Para expandirmos a sua empresa ou produto, precisamos
de envolver o público. Para o sucesso nesta tarefa, usamos as mídias sociais e as estratégias de SEO já previstos
na primeira etapa. Otimizamos o design das redes sociais.
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Branding e
Identidade
Branding pode ser definido como o acto de administrar a
imagem/marca de uma empresa. Objetivo do branding é entre
outros aumentar o ativo da marca, o valor monetário da
marca, e assim aumentar o valor da empresa em si. Tudo isto
através do Design de Comunicação.
Identidade Visual é o conjunto de elementos formais que representa visualmente, e de forma sistematizada, um nome, ideia, produto,
empresa, instituição ou serviço. Esse conjunto de elementos costuma
ter como base o logotipo, um símbolo visual e um conjunto de cores
associadas. A criação de um logótipo ou de um símbolo visual capaz de
representar a assinatura institucional da empresa deve ser estabele-

cido através de um documento técnico, ao qual chamamos de manual
da identidade visual. Esse documento serve para estabelecer normas e
critérios técnicos de reprodução da marca, nos mais variados suportes
existentes na atualidade, como por exemplo: suportes gráficos de impressão, e suportes web ou de interfaces digitais.

Características:
LOGOTIPO

IDENTIDADE VISUAL

Grupo de letras, abreviações
Representação gráfica de uma marca
Símbolo visual
Assinatura institucional

TIPOGRAFIA
Seleção da fonte
Uso correto dos varios pesos
Tipografia e projeto
Reforço da identidade
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Logotipo
Papel de carta
Envelopes Dl e C4
Cartões
Capas institucionais
Brochura de apresentação
Flyers & outros
Merchandising
Banners publicitários
Assinatura Email
Manual de Identidade Visual

RUA SANTOS POUSADA, 1
4000-484 PORTO

05

Webdesign
O web design pode ser visto como uma extensão da prática
do design, onde o foco do projeto é a criação de web
sites e documentos disponíveis no ambiente da World Wide Web.
O Web Design tende à multidisciplinaridade, uma vez que a construção
de páginas web requer subsídios de diversas áreas técnicas, além do
design propriamente dito. Áreas como a arquitetura da informação,
programação, usabilidade, acessibilidade entre outros. A preocupação
fundamental do web designer é agregar os conceitos de design e usabilidade, garantindo assim que o usuário final atinja seus objetivos de
forma agradável e intuitiva. O layout precisa transmitir a informação

desejada com eficiência. É necessário que o layout seja um elo de
comunicação com o usuário, que a sua linguagem seja concordante
com o objetivo do site. Conhecer as heurísticas da usabilidade é fundamental para se gerar layouts para a web. Cada elemento inserido
num website deve ter um objetivo, a perfeição de um website atingese quando não há nada a ser retirado e não quando não há nada mais
a ser inserido.

Características:
WEBSITE

LOJAS ONLINE

Design & Layout
Inserção de Conteúdos
Multiplataforma
Formulários & Mapas
Revisão & Teste
Back Office de gestão (opcional)

PROGRAMAÇÃO
Html 5 + CSS3
Php, Javascript, Ajax
MySql
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Categorias e produtos ilimitados
Multi-língua e Multi-moeda
Fabricantes
Comentários e votação de produtos
Cálculo de peso de transporte
Descontos & Promoções
Zonas fiscais multiplas
Grupos de clientes
Relatórios & Gráficos
Métodos de transporte
Formas de pagamento (todas)
Área de administração
Backups e reposição
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Projeto
Dividimos o projeto em quatro partes, a fim de alcançarmos
todas as metas pretendidas e obtermos os melhores
resultados. A listagem seguinte descreve as partes fundamentais
do desenvolvimento projetual.

Especificações:
IDENTIDADE

COPYRIGHT

Logotipo
Identidade Corporativa
Brochura & outros suportes

Logo Tag Line
Revisão dos textos da Identidade
Revisão dos conteúdos Web

WEBSITE

E-MARKETING MANAGEMENT

Web Site Corporativo
Assinatura Email
Landing Page

Otimização das Redes Sociais
Costumização de Newsletter
SEO, Google, Online Ads

É crucial traçarmos objetivos claros na abordagem do projeto para,
finalmente, chegarmos a um excelente resultado final. Desenvolvemos um processo que nos permite trabalhar duma forma otimizada
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e quase científica. Note que cada item envolve um processo, por isso,
consulte a página “Processo” (pág. 10) sobre esta proposta, onde descrevemos visualmente todas as etapas.
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Timeline
Identificamos as etapas do projeto e, finalmente, também
em cada item, quantificamos o tempo útil para completar todo
o processo. Tudo descrito no gráfico seguinte.
1º semana

2º semana

3º semana

4º semana

Briefing
Análise e Pesquisa
Design
Desenvolvimento
Teste
Validação
Lançamento
Controlo e Teste
Revisão
PROJETO
Esta timeline especifica o tempo em semanas e baseia-se apenas em dias úteis.
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Processo
de Design
É crucial traçarmos objetivos claros na abordagem do
projeto para, finalmente, chegarmos a um excelente resultado
final. Para evitar erros inesperados e atrasos, desenvolvemos
um processo que nos permite trabalhar duma forma otimizada.

Design Gráfico e Print:
01. CONTACTO

02. PESQUISA

03. PESQUISA

Reunião preliminar sobre o seu
projeto e análise de briefing.
Estabelecemos as prioridades e
elaboramos um cronograma.

Analisamos o Briefing e fazemos
a pesquisa necessária para
que o projeto tenha uma base
auto sustentável.

Fazemos os rascunhos
necessários para que possamos
traçar e objetivar o caminho
gráfico a seguirmos.

04. DESIGN

05. APRESENTAÇÃO

06. VALIDAÇÃO

A nossa criatividade entra em
ação e desenvolvemos o
logotipo, identidade, brochuras e
layouts necessários.

Compilamos os melhores designs
e organizamos uma apresentação
para o cliente visualizar
e disponibilizamos online.

Revemos os objetivos
alcançados em conjunto. Se for
necessário faremos alterações
para ir ao encontro do cliente.

07. ENTREGA
Quando tudo estiver bem,
entregamos os ficheiros finais e
arte finalizados. Acompanhamos
também o processo na gráfica.
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Processo
de Web Design
A criatividade e originalidade das nossa ideias traduzem-se no
design conseguido para cada projeto. Gerindo sempre o processo
duma forma quase cientifica, permite que a Nhdesign se assuma
como uma empresa criativa e eficaz.

Web Design e Interativo:
08. CODING

09. VALIDAÇÃO

10. TESTE

Depois dos layouts serem
aprovados, iniciamos a
codificação e aplicação de
interatividade ao Web Site.

Como no Processo de Design,
voltamos a passar pelos
passos 05 (apresentação) e 06
(validação) do Web Site.

Agora passamos à fase de
teste do projeto, acessibilidade,
interatividade, compatibilidade,
e outros.

11. LANÇAMENTO

12. E-MARKETING

13. REVISÃO

Finalmente, fazemos o upload
dos ficheiros e imagens e
fazemos o lançamento online
do Web Site

Aplicamos uma estratégia precisa
para o sucesso no mercado e
aumentamos o lucro do negócio.
Processo que envolve pesquisa,
análise e uma ação especifica.

Revemos os objetivos
alcançados em conjunto. Se for
necessário faremos alterações
para ir ao encontro do cliente.

14. ENTREGA
Quando tudo estiver bem,
entregamos os ficheiros finais e
arte finalizados. Acompanhamos
também o processo na gráfica.
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Pacotes
Como parte integrante dos nossos serviços, criamos pacotes
especiais para que todos os budgets se ajustem. Garantimos assim
o sucesso da comunicação da sua empresa.

BRANDING

WEB SITE

Logotipo
Identidade Corporativa
Controlo na Gráfica
Basic Web Site
Assinatura Email
Landing Page
Redes Sociais
Alojamento & Domínio

Layout Design
Home Page
Sobre Nós
Serviços
Galeria de Imagens
Formulário de Contacto
Assinatura Email
Alojamento & Domínio

ONLINE STORE

MARKETING DIGITAL

Layout Design
Back Office de Gestão
Métodos Pagamento
Estatísticas & Relatórios
Formação Presencial
Teste Online
Redes Sociais
Hosting & Domain + SSL

Plano Estratégico da Marca
Plano de Comunicação
Gestão das Redes Sociais
Criação e Gestão de Campanhas
Google Adwords
Newsletters
Updates Website
Gestão de Parcerias com influencers

Não está a pagar apenas um serviço, mas sim uma ferramenta muito
poderosa. Cada projeto que criamos mantém o usuário em mente para
que as taxas de conversão sejam muito elevadas. Se pretende melhorar a sua imagem e reforçar a qualidade e vendas, este é o caminho
certo para o fazer. Com um Design dedicado ao projeto em questão,
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e ferramentas web capazes de catapultar a sua empresa para outro
nível. Além disso, estamos sempre por perto, a fim de fornecermos
aconselhamento e consultoria, e desta forma podermos ajudar a sua
empresa a atingir os objetivos delineados, com base numa nova imagem e um novo site.
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Sobre Nós
A Nhdesign é um atelier criativo sediado no Porto. O nosso foco
principal é criar e oferecer um design apelativo e de primeira
qualidade, que otimizem os objetivos de cada cliente.
Embora as linhas acima reflitam uma linguagem formal para apresentar a nossa empresa, a tradução é muito simples, nós vamos ajuda-lo
no seu sucesso. Acabamos sempre por aumentar a sua visibilidade e
incrementar o seu lucro.
Com a nossa experiência contínua, e em conjunto com o cliente, asseguramos o retorno do investimento (ROI).

Temos vindo a trabalhar em pequenos a grandes projetos de instituições e empresas privadas, nacionais e internacionais.
Estamos orgulhosos de contar entre os nossos clientes, empresas
como a Multiáfrica, a Iberia Advanced Healthcare, a Botton, a Runners,
e assim por diante, que confiam e recomendam os nossos serviços.

Equipa:

NUNO HORTA

HUGO ANDRADE

INÊS JUVANDES

Director Criativo & Designer

Designer & Consultor

Designer

+ 15 anos de experiência

+ 12 anos de experiência

+ 3 anos de experiência

Alguns dos nossos Clientes:
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Testemunhos
O nosso trabalho fala por si, mas os nossos clientes
também. Respeitamos todo o processo e cronograma, com
elevados padrões de qualidade e de Gestão do Design.

O que os Nossos Clientes pensam:
JOSÉ CARDOSO

GUSTAVO AREIAS

KLOG Logistics Solutions

Excelente abordagem! A Nhdesign entendeu o que
estávamos à procura e apresentou uma imagem
corporativa e site fabulosos! Uma característica
valiosa nestes tempos.

LUIS PINTO

A Nhdesign excedeu as nossas expectativas. Apresentou-nos um design de alta qualidade. Muito
obrigado pelo seu excelente trabalho!

Oceanus Oral Center

Ajudaram-nos da melhor forma quando estávamos
a iniciar o negócio. Isso é o que eu chamo de estratégia sólida...
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O compromisso com o projeto, prazos e qualidade
do design faz da Nhdesign uma empresa fantástica
e muito confiável. Excelente trabalho, idéias impressionantes, execução perfeita...

ENG. HUGO VARANDAS

Montest

DRA. JOANA AMARAL

DANS Finger Food & Drinks
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Tykhe

Procurávamos um design moderno e fora da caixa
e sem dúvida nenhuma que o encontramos em
Nhdesign! Espetacular!

DANIL CARSANDAS

Multiáfrica

Realmente tornaram-se no nosso parceiro estratégico. As nossas vendas estão melhores que
nunca e sempre a crescer! Obrigado pelo empenho
na nossa marca!
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Portfólio
Apresentamos soluções originais e eficazes que ajudaram
a que as empresas dos nossos clientes sejam bem sucedidas.
Vamos dar uma vista de olhos.

Logotipos em destaque:

INFO@NHDESIGN.PT
WWW.NHDESIGN.PT

T +351 220 174 658
M +351 968 096 522

RUA SANTOS POUSADA, 1
4000-484 PORTO

14

Portfólio
Apresentamos soluções originais e eficazes que ajudaram
a que as empresas dos nossos clientes sejam bem sucedidas.
Vamos dar uma vista de olhos.

Identidades em destaque:
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Portfólio
Apresentamos soluções originais e eficazes que ajudaram
a que as empresas dos nossos clientes sejam bem sucedidas.
Vamos dar uma vista de olhos.

Websites em destaque:

CCSM.PT

OCEANUSORAL.COM

296.PT

KLOG.PT
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