
46 Capa
Saiba se promover

Ilustração por Simone Magurno/Serious Situations
CA:Quem é a sua maior inspiração?
SM: Sou inspirado pelas pessoas que observo - tanto
por seus trabalhos quanto por suas vidas. Podem ser
ilustradores, diretores de criação ou grafiteiros.
Acredito que, quando o trabalho de alguém representa
quem a pessoa é, ele tem um poder muito maior.
www.serioussituations.com

33 dicas
para se
dar bem
Siga os passos de profissionais
que são mestres na arte de
divulgar o seu trabalho

A diferença entre um bom designer e um
designer de sucesso é a autopromoção. Criar
trabalhos inovadores e de alta qualidade é
importante, mas se certificar de que as pessoas
certas os verão e lembrarão de seu autor é ainda
mais crucial.

Autopromoção não significa apenas
saber se vender. Newsletters inteligentes, um
blog bem alimentado, lembrancinhas fora do
padrão e bons cartões de visitas ajudam você a
divulgar a sua marca. Nas páginas a seguir,
encontre conselhos de profissionais que o
auxiliarão a assegurar que o seu nome seja a
primeira coisa que venha à cabeça do cliente. ..,
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Selo e envelope
Fixe a sua marca na mente
de potenciais clientes e
empregadores por meio de
uma campanha postal

01 Blocos da Young
A primeira correspondência da Young
foi enviada em julho de 2009. Eram
blocos de madeira decorados à mão
com as letras Y, O, U, N e G e um sexto
bloco com os contatos do estúdio.
"Quisemos dar ênfase no processo
artesanal e na individualidade", explica
GethinVaughan.cofundador da Young.

02 Flyer da Graphical House
Um impresso em A5 com os projetos
favoritos da Graphical House. Os flyers
foram envolvidos por outro papel, que
vira um pôster duplo em A3. A capa foi
impressa com tinta metálica e é menor
do que o miolo para revelar um trecho
do texto da página seguinte.

03 Target Practice,do Vault49
"A revista Target Practice serve como
revisão dos projetos que realizamos
e é o que marca nossas aspirações e
direções futuras", revela Jonathan
Kenyon, do Vault49. A publicação é
enviada para clientes do mundo inteiro.

04 Correspondência da Effektive
"Esse impresso foi criado e produzido
como autopromoção para agências de
Sydney, na Austrália, já que iríamos nos
mudar para lá por um ano", conta Greig
Anderson, da Effektive. A equipe optou
por criar um pôster contendo exemplos
de projetos do estúdio para mostrar a
qualidade dos trabalhos. O impresso foi
feito com o papel Oyclus Offset em A2 e
com 140g/m2, antes de ser dobrado
como um flyer em A5.

05 Convites para o evento da SMILE
O conceito era simples: um lembrete
semanal sobre um evento da
consultoria SMILE. A cada convite
enviado, o impresso ficava maior e tinha
uma contagem regressiva, revelando
cada vez mais informações. Eles foram
enviados um a um em um envelope
amarelo brilhante, impresso com o
nome da empresa e o endereço na web.









Text Box
Fonte: Communication Arts, California, ano 3, n. 31, p. 46-53, mar. 2010.




