ÁRVORE
PROPAGANDA

reconhecida

assertividade
Árvore Propaganda & Marketing,
desde 2010, entre as agências
mais premiadas da RMVale
ma das agências mais premiadas da RMVale, a Árvore Propaganda & Marketing, de
São José dos Campos, prepara em 2020 a
comemoração de seus dez anos de existência. Criada pelos sócios Ramon Silva
Toledo, Lucas Bornal e Thiago Luz, a agência tem no
entendimento profundo do negócio de seu cliente, o
segredo para uma maior assertividade nas estratégias
de marketing. Não à toa, no portfólio há contas como
Record, Itubaína, Baden Baden, Hospital viValle, Chemarauto e Napoleta, entre outros.
“A Árvore foi criada em 2010, quando os sócios resolveram sair de seus empregos em agências de publicidade
para criarem a sua própria empresa. E, na ocasião, já fomos
reconhecidos como o melhor comercial de rádio de todo o
Vale do Paraíba naquele ano”, contou Bornal. A empresa já
premiada no FestDigital, FestÁudio e Midia Festival.
“Nos acostumamos a aprofundar e nos tornar especialistas no segmento do cliente, dessa forma consegui-
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mos proporcionar mais assertividade e resultado nas
campanhas”, continuou o profissional, que conta com
uma equipe 15 pessoas.
“Investimos pesado em capacitação, gestão e, principalmente, organização. As pessoas que trabalham
conosco passaram por processos seletivos rigorosos e
têm talento comprovado. Além disso, nossos clientes
acompanham em tempo real os prazos e o que estamos
fazendo para ele, o que aumenta muito nossa responsabilidade”, continuou.
E tem novidade: recentemente, Bárbara Silvestre,
especialista em administração de empresas e gestão de
pessoas, foi convidada a se juntar ao time de sócios. “A
chegada da Bárbara colaborou em muito na organização,
financeira e principalmente na capacitação da equipe”.
Para este ano, os sócios têm o objetivo de seguir
proporcionando resultados verdadeiros para os clientes. “Nos sentimos preparados para atender qualquer
empresa que acredita ser merecedora de um excelente
posicionamento no mercado. Queremos que eles ganhem muito dinheiro e prosperem em seus respectivos
segmentos”, concluiu Bornal.
A Árvore Propaganda fica na rua Nelson César de Oliveira, 175, Jardim das Indústrias, São José dos Campos.
Mais informações: www.arvorepropaganda.ppg.br.l

