


Com uma equipe capacitada e criativa, 

podemos cuidar de sua marca, de seu 

evento e de todas as suas ações de 

comunicação, otimizando seu budget  

e trazendo resultados excelentes.



Compreender a essência de nossos 

clientes, criar conexões e gerar 

relacionamentos entre pessoas 

e marcas, construindo ideias com 

essência, significado e identidade.

NOSSA CULTURA



IDENTIDADE DA MARCA

• Naming

• Identidade Visual

• Identidade Verbal

• Manual de Uso de Marca

• Embalagem

• Promocional

• Sinalização

• Ambientação

• Projetos Editoriais

PRESENÇA DIGITAL - Estratégia online

• Design e Construção de Websites

•  Estratégia e Comunicação em Mídias Sociais

• Estratégia de comunicação online

•  Desenvolvimento de Aplicações e Programação

•  Desenvolvimento de campanhas  

online, inclusive Adwords
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COMUNICAÇÃO INTEGRADA

• Eventos corporativos

• Eventos de incentivo       

• Lançamentos de produtos

• Materiais de PDV

• Ativações

• Promoções



ATENDIDAS
marcas



ATENDIDAS
marcas



DESENVOLVIDAS
marcas



PORTFÓLIO
A SEGUIR, SELECIONAMOS 

ALGUNS DE NOSSOS PROJETOS.



Maior fabricante de correias 
transportadoras da América Latina 
e uma das mais importantes do 
mundo, investimos em qualidade e 
inovação para trazer produtos que são 
referência no mercado.

Há mais de 70 anos, inovamos e criamos 
soluções inteligentes sob medida
para nossos clientes, oferecendo um 
completo portfólio de produtos e
serviços especializados.  

Maior fabricante
de correias
transportadoras 
da América Latina
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Líder absoluto no Brasil e em plena expansão 
internacional.  A Mercúrio é a maior fabricante 
de Correias Transportadoras da América 
Latina. 

 
O QUE FOI FEITO:
• Criação de novo layout para os materiais 

de comunicação
• Anúncios Institucionais 
• Criação dos rótulos das embalagens
• Catálogo de produtos
• Brindes promocionais
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+ 55 11 4588-6600

+ 55 11 2136-6888

Baixe agora o app Mercurio.

As informações que você 

precisa na sua mão, a um 

toque de distância.



 
E-commerce de jóias e semi-jóias 
no atacado e varejo. 

 
O QUE FOI FEITO:
• Naming
• Logotipo
• Identidade Visual
• Manual de uso da marca
• E-commerce
• Redes Sociais
• Papelaria
• Embalagens





 
Com mais de 20 mil lojas credenciadas em 
todoo Brasil, o Santander Financiamentos 
oferece financiamento de veículos e bens ou 
serviços, com pagamento a prazo e em con-
dições adequadas para cada cliente, além de 
formas de pagamento diferenciadas.
 
OBJETIVO:
Fomos convidados para planejar, criar e exe-
cutar todos os feirões de carros do Santander 
Financiamentos para 9 cidades do estado de 
São Paulo.

O QUE FOI FEITO:
•  Identidade visual de todos os feirões, libe-

ração de documentação junto à prefeituras 
contratação e gerenciamento de forncedo-
res, ações de mídia e coordenação geral na 
conceituação, criação e execução dos feirões.





 
A Infoglobo é um conglomerado de meios de 
comunicação através de seus produtos - os 
jornais O Globo, Extra e Expresso, com os sites 
Globo e Extra e a Agência O Globo.
 
OBJETIVO:
Planejar, criar e executar uma ação de de-
monstração da revista Ela, uma publicação da 
Editora Globo que fazia parte de um encarte 
do Jornal O Globo e agora passa a ser vendida 
separadamente.

O QUE FOI FEITO:
Planejamos a ação dentro do Hotel Transamé-
rica, na ilha de Comandatuba, durante o MNB 
2017, o mais exclusivo encontro de profissio-
nais de marketing do mercado brasileiro.
A ação foi realizar 150 massagens no spa do 
hotel, que foi totalmente ambientado para re-
ceber os convidados, junto com a distribuição 
de kits especiais da L'Occitane, acondiciona-
dos numa embalagem especial desenvolvida 
por nós.





 
O Instituto Sabrina Sato é uma institui-
ção sem fins lucrativos que nasceu para 
apoiar instituições e projetos sociais 
que beneficiam e atuam diretamente na 
educação, desenvolvimento, assistência 
social e proteção às crianças e adoles-
centes de todo o Brasil. 
 
O QUE FOI FEITO:
Desenvolvemos marca e identidade  
visual do evento de lançamento do  
Instituto, no Clube Monte Líbano, em São  
Paulo. Planejamos e executamos tam-
bém a cenografia do evento.









 
Empresa criada para fomentar o futebol de 
alto rendimento a fim de que sejam alcan-
çados níveis elevados de profissionalismo, 
por intermédio de mecanismos de gestão e 
governança corporativa.
 
OBJETIVO:
Desenvolver a marca, Identidade visual e 
comunicação corporativa da Hinnes Foot-
ball Management com o objetivo de criar 
um novo canal de comunicação voltado a 
investidores e torcedores.

O QUE FOI FEITO:
• Brasão (logotipo)
•  Identidade Visual
• Mascote
• Apresentação comercial para investidores
• Manual de Uso de Marca









O Instituto Ressoar nasceu em 2005 para 
concretizar o desejo da RECORD TV de 
ampliar sua contribuição social junto à 
sociedade brasileira.

Sobre o jantar:
O evento reúne a diretoria da Record 
TV, Record News, R7 e filiadas, artistas, 
empresários, investidores, formadores de 
opinião e mídia em geral com o objetivo de 
angariar recursos para a manutenção do 
projeto. O jantar contou com a presenção de 
1300 convidados 

O QUE FOI FEITO:
•Projeto de cenografia e
• Produção geral do evento.





Pela nona vez consecutiva, o FESTIVAL 
NOVABRASIL 2018, maior evento de música 
brasileira no país, chegou a São Paulo. Foram 
mais de nove horas de shows com grandes 
nomes da MPB. Jota Quest, o duo AnaVitória, 
o cantor Raimundo Fagner, os Titãs, Zélia 
Ducan, Luiza Possi, além de convidados e 
atrações surpresas. Promovido pela rádio 
NOVABRASIL FM, emissora que incentiva 
a música brasileira de qualidade, o evento 
aconteceu no dia 27 de outubro no Allianz 
Parque Hall,  a arena mais moderna da 
América Latina.
 
O QUE FOI FEITO:
•  Credenciamento e todo o operacional,
•  Criação, planejamento e execução da estru-

tura de palco,
•  Acompanhamento de todas as ativações 

com patrocinadores,
•  Contratação e gerenciamento de todos os 

serviços contratados,
•  Responsável por toda a liberação de  

documentação e taxas para a realização do 
evento,

• Produção artística,
• Produção geral do evento.











A segunda edição do Game Show Galeria 
Pagé Brás teve como tema principal o jogo 
FIFA, com o lançamento do tão esperado 
FIFA 19! Nesta edição, o shopping promoveu 
um Campeonato de Fifa 19, com grande final 
comentada por Caio Ribeiro, ex-jogador e 
comentarista da rede Globo, Fred, do canal 
Desimpedidos e Wendell Lira, vencedor do 
prêmio Puskas como o gol mais bonito de 
2016.
 
O QUE FOI FEITO:
•  Desenvolvimento, criação e execução do 

projeto cenográfico da ação.







Completando 50 anos, criado pela Effie 
Worldwide e presente em mais de 40 
países, Effie Awards é a única premiação 
internacional que consagra as grandes ideias 
que dão origem a estratégias de marketing e 
comunicação que alcançam resultados reais 
e tangíveis, premiando tanto as agências 
como também seus clientes.

No Brasil, o evento é realizado pelo Meio & 
Mensagem.
 

O QUE FOI FEITO:
•  Desenvolvimento, criação e execução do 

projeto cenográfico do evento.





Women to Watch é uma iniciativa idealizada 
pelo Advertising Age que há 15 anos está 
presente em diversos países. Seleciona e 
homenageia anualmente mulheres bem 
sucedidas profissionalmente, e que certamente 
ainda tem um futuro com muitas realizações 
por acontecer.

Em 2018 o evento foi no Palácio Tangará, 
em São Paulo, com realização pelo Meio & 
Mensagem.
 
O QUE FOI FEITO:
•  Criação, planejamento e execução do  

projeto cenográfico do evento.





É o maior e mais respeitado evento do setor 
de marketing e comunicação digital do 
Brasil. Organizado pelo Meio & Mensagem, 
reúne gestores de marketing e marca, os 
cases, as experiências e os projetos bem-
sucedidos do mundo digital.
 
O QUE FOI FEITO:
•  Criação, planejamento e execução de todo 

layout do evento,
• Cenografia e logística de credenciamento,
• Cenografia foyer,
• Stands cenográficos





A mais completa plataforma de mídia 
urbana do out of home brasileiro, que 
conecta semanalmente mais de 105 milhões 
de pessoas com as marcas.
 
O QUE FOI FEITO:
•  Criação, planejamento e execução de stand 

para a Exposhopping, maior feira de  
Shopping Centers da América Latina.

•  Serviços e contratação/gestão de 
fornecedores.





 
Com uma infraestrutura que não para de 
crescer e se modernizar, a RECORDTV produz 
aproximadamente 4.955 horas anuais de con-
teúdo, entre novelas, reality show, jornalismo, 
programas de auditório e outros.
 
OBJETIVO:
Criar, planejar e desenvolver ação de relacio-
namento para o evento MNB 2018, encontro 
exclusivo de executivos de marketing selecio-
nados pelo conselho do Meio & Mensagem 
formando a mais influente rede de relaciona-
mentos do mercado. 

O QUE FOI FEITO:
•  Criação, coordenação e produção geral da 

ação.







 
Universa é o novo canal de conteúdo do UOL 
que conversa com a mulher contemporânea, 
fora do clichê e parte da premissa de que “todo 
assunto é assunto de mulher”.
 
OBJETIVO:
Anunciar a Universa como uma nova platafor-
ma de conteúdo focada na mulher moderna.

O QUE FOI FEITO:
• Open Bar,
• Cenografia e
• Criação e Produção geral da ação.







 
Jon Secada trornou-se na década de 90 um 
compositor e intérprete dos mais relevantes 
da musica pop-latina, recebendo dois prê-
mios Grammy de melhor álbum do gênero, 
em 1992 e 1995.
 
OBJETIVO:
Em turnê pelo Brasil , produzimos o show 
especial no dia Internacional da Mulher em 
São Paulo no Clube Juventus. 

Fomos responsáveis também pelos acessos, 
Alimentos e Bebidas e captação.

O QUE FOI FEITO:
• Captação
• Acessos
• A e B
• Produção geral do evento





 
A maior produtora independente de conteúdo 
do mundo. Entre os sucessos da produtora 
estão Big Brother Brasil, MasterChef Brasil e 
Dancing Brasil.
 
OBJETIVO:
Criar e produzir a festa de comemoração dos 
10 anos de atuação da empresa no Brasil.

O QUE FOI FEITO:
• Cenografia
• Produção geral do evento









 
O Semeia acredita que os parques naturais e 
urbanos podem ser fontes de riqueza, para o 
país, contribuindo para a geração de opor-
tunidades de lazer, emprego, renda e bem-
-estar para a população.
 
OBJETIVO:
Criar e produzir a cenografia do evento Par-
ques do Brasil 2017, em São Paulo.  

Especialistas de renome internacional com-
partilharam as melhores práticas e apren-
dizados gerados por experiências exitosas, 
locais e internacionais em um dia inteiro 
voltado à discussão de caminhos inovado-
res para a gestão e conservação dos par-
ques brasileiros.

O QUE FOI FEITO:
• Cenografia
• Identidade visual do evento.







 
OBJETIVO:
Além de marcar presença no Marketing 
Network Brasil 2018, o SBT queria divulgar a 
estréia de seus 4 novos programas.  
 
A Agência Hubee foi convidada a desenvol-
ver uma ação descontraída com ambienta-
ção que favorecesse ambos.

A proposta foi ambientar um bar de caipi-
rinhas com copos personalizados e distri-
buição de Gifts (Kit Caipirinha). Essa ação 
contou com alta adesão dos participantes do 
evento e promoveu um maravilhoso ne-
tworking.

O QUE FOI FEITO:
•  Criação, coordenação e produção geral da 

ação.







 
A maior produtora independente de conteúdo 
do mundo. Entre os sucessos da produtora 
estão Big Brother Brasil, MasterChef Brasil e 
Dancing Brasil.
 
OBJETIVO:
Criar e produzir a  festa de encerramento do 
Cabelo Pantene, reality criado pela Endemol 
e exibido pelo SBT.

O QUE FOI FEITO:
• Produção geral do evento.





 
A MRS é uma operadora logística que 
administra uma malha ferroviária de 1.643 
km nos estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo. Quase 20% de tudo 
o que o Brasil exporta e um terço de toda 
a carga transportada por trens no país 
passam pelos trilhos da MRS.
 
OBJETIVO:
Criação do conceito, planejamento e execu-
ção do evento. Fomos responsáveis por toda 
logística do evento, que aconteceu em Juiz 
de Fora.

O QUE FOI FEITO:
•  Identidade Visual
• Brindes promocionais
• Cenografia
• Ações de relacionamento
• Contratação artística
• Produção geral do evento





 
A Fundação Cafu é uma entidade sem 
fins lucrativos, geradora de oportuni-
dades de desenvolvimento que atua no 
combate à desigualdade social.
 
O QUE FOI FEITO:
Planejamos e executamos a cenografia 
do evento.



 
O jornal traz, a cada edição, indicadores 
dos mais importantes institutos de 
pesquisa e a opinião de profissionais 
que contribuem para o crescimento 
e desenvolvimento do mercado. 
Semanalmente, uma cobertura completa 
sobre os principais fatos e a abordagem 
abrangente dos mais importantes temas 
e segmentos que envolvem a área da 
comunicação.

 
O QUE FOI FEITO:
Criação e construção da cenografia 
de palco, módulos irregulares para 
projeção mapeada e telão. O evento 
aconteceu no Hotel Hilton em São Paulo.
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! PODEMOS CONTRIBUIR E 

SOLUCIONAR AS DEMANDAS DE 

EVENTOS E COMUNICAÇÃO DA SUA 

EMPRESA.

VAMOS CONVERSAR?
+55 11    3537-9393

contato@agenciahubee.com.br

www.agenciahubee.com.br

Av. das Nações Unidas, 12901

24º andar     Sala 24-112   Torre Norte

Brooklin Paulista   04578-910




