


Adjetivo
Sem precedentes, nunca antes visto, original.
 
Outro: incomparável, inigualável, sem igual, único;
Exemplo: “Este projeto alcançou um sucesso sem precedentes.”



SOBRE NÓS

Fundada em 1998, em pleno boom das dot-com 
a Inédito é uma agência criativa e tecnológica de 
serviço completo com a missão de “criar mais valor”.

Números:
1998 (desde) relação mais longa com um cliente  
McDonald’s Portugal
2000 (ano) primeiro projeto de desenvolvimento web 
AEG online store
13 (redes sociais) geridas para um só cliente em 2020
The Navigator Company
54 (países) projeto com mais países envolvidos 
FEE International
18.258 km (distância) cliente mais remoto fisicamente 
KAB - Keep Australia Beautiful
1 km (distância) cliente mais próximo fisicamente 
Grunenthal Portugal



O QUE FAZEMOS

Temos três paixões, criatividade, 
tecnologia e pessoas. Sim, as pessoas são 
uma verdadeira paixão, é por isso que os 
nossos relacionamentos duram.

Num mundo em permanente evolução 
e incerteza, trabalhamos em conjunto 
com os nossos clientes para alcançar os 
objetivos das suas marcas e organizações,
e das suas carreiras pessoais, afinal o seu 
sucesso é o nosso sucesso.
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Marketing
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and Management

Customer Journey 
and Site Performance

Web Design
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Implementations



QUER VER?

ADORAMOS
O QUE FAZEMOS



desde 1998 - até ao presente

Sim, é verdade. Temos vindo a trabalhar
com a Mcdonald’s há mais de 20 anos.
Se nos primeiros anos, o foco eram aberturas 
de restaurantes, ao longo do tempo
o desenvolvimento de ações de marca, 
campanhas de produto e comunicação interna
passaram a fazer parte do nosso dia a dia.

Diferentes projetos e pessoas ao longo do 
tempo, mesmo objetivo - criar mais valor.





desde 2011 - até ao presente

A The Navigator Company é o maior produtor
Europeu de papel de impressão e escrita
não revestidos (UWF) e o sexto maior do mundo.
O nosso relacionamento começou em 2011
principalmente com a implementação da
nova identidade de marca e eventos 
institucionais, numa relação que cresceu ao 
longo do tempo.
Hoje, trabalhamos como equipa, juntos nos
vários programas de comunicação da empresa,
incluindo no lançamento, desenvolvimento e 
gestão de mais de uma dúzia de redes sociais.

Diferentes projetos e pessoas ao longo do 
tempo, mesmo objetivo - criar mais valor.





desde 2008 - até ao presente

O nosso relacionamento com a Takeda começou
em Portugal no ano de 2008 através da Nycomed 
e voou para a sede na Suiça em 2010.
Com o tempo trabalhámos com gestores de
produto oriundos de Portugal, do México,
de Itália, Dinamarca, Reino Unido, Alemanha
e até da Suíça.
Criação e desenvolvimento de marcas,
ações de marketing, comunicação interna,
apresentações interativas, packaging,
congressos em diversos países da Europa,
com stands e materiais, têm sido as atividades
mais recorrentes.

Diferentes projetos e pessoas ao longo do 
tempo, mesmo objetivo - criar mais valor.





desde 1999 - até ao presente

Depois de mais de 20 anos, dois processos de
rebranding, uma longa história de eventos,
campanhas de produtos e marcas em todos os
meios de comunicação, aqui estamos, juntos a
trabalhar com a Una Seguros, impulsionando 
as atividades da companhia, produtos e marcas
para mais vinte anos de confiança.

Diferentes projetos e pessoas ao longo do 
tempo, mesmo objetivo - criar mais valor.





CRIAR MAIS VALOR?

tudo começa com

IDEIA

SIM.

cresce com

TRABALHO 
DE EQUIPA 

torna-se mais claro com

CRIATIVIDADE
e vive com

AÇÕES



OS NOSSOS  
CLIENTES

O nosso foco é garantir uma relação 
de confiança com todos os nossos 
clientes e parceiros. 

Criar mais valor, significa envolver 
todos os recursos necessários nos 
processos onde as distâncias ou 
fusos horários são muitas vezes uma 
vantagem e não um problema.



VAMOS FALAR
CONTACTE-NOS

Usamos Zoom, Google Meet,
Skype, WebEx e outras ferramentas 
de comunicação à distância, há mais 
de uma década.



geral@inedito.com.pt  |  telefone 00351 214 108 390 

Rua General Ferreira Martins, Edifício Fernando Pessoa 
N.º 10 - 5º C  - 1495-137 Algés - Portugal
www.inedito.com.pt


