


MISSÃO / QUEM SOMOS 
 

Expand your mind, change your world. 
  
A Bemyself surge no mercado com a vontade de tornar possível todos os 
projetos, existindo sempre um orçamento à sua medida. 
  
A partir de um estudo das suas necessidades e objetivos, trabalhamos 
sempre para representar a excelência dos nossos clientes da forma mais 
simples, rápida, eficaz e com o maior profissionalismo possível. 
  
Deste modo, a Bemyself não forma apenas uma marca, define sim uma 
atitude. Oferecemos aos nossos clientes a verdadeira experiência. Para 
isso contamos com uma equipa com grande "know how", com qualidade 
premiada, com uma cultura visual apurada, bom gosto e simplicidade. A 
vivência cultural e profissional da Bemyself envolve parcerias com o 
objetivo de assegurar os melhores resultados no final de cada projeto. 
  
Movidos pela paixão, pelo design e pela comunicação, apostamos assim 
na evolução constante para patamares superiores, mais exigentes e mais 
responsáveis, com uma atitude persistente na busca de novas 
experiências, métodos e práticas sustentáveis no design e "new media", 
que se adaptam ao futuro. 
  
Todos os nossos valores são essenciais no esforço, para que todos os 
nossos clientes se destaquem da concorrência num mercado 
extremamente competitivo. 
  
O nosso trabalho vai ter, certamente, um impacto enorme no sucesso da 
sua empresa. 



Branding 

Uma marca não é apenas um 
logotipo. A marca é uma voz, um 
tom, uma assinatura, uma maneira 
de se comportar, uma atitude, uma 
mensagem. Porque entendemos as 
marcas, vamos criar uma identidade 
que enriqueça o seu negócio. Os 
nossos designers vão trabalhar 
consigo para criar uma nova marca 
que comunique, efetivamente, com o 
seu público-alvo.  

Advertising 
Publicidade 

Nós vamos conseguir-lhe a atenção 
do seu público, das pessoas que 
realmente importam. 
Num ambiente de comunicação 
cada vez mais complexo, uma 
mensagem s imples e d i re ta , 
elaborada com uma estratégia clara 
e com um conceito inovador, é a 
melhor forma de obter os resultados 
desejados. 

Edição de Video 

Através dos nossos “teasers” vai 
conseguir passar toda a experiência 
do seu produto e serviço ao seu 
público. 
São sons que prendem, movimentos 
que cat ivam, pormenores de 
apaixonar, escrita que emociona e 
ainda “voz off” que nos faz sonhar. 
Não duvide... Os nossos videos são 
mágicos! 

Design Gráfico 

O nosso trabalho dá aos seus 
clientes algo que eles podem tocar, 
sentir e experienciar. São eles que 
inspiram, capturam a imaginação, 
informam, envolvem e vendem os 
seus produtos e serviços. Ao 
combinar, cuidadosamente, os 
melhores materiais de impressão 
com um design requintado, nós 
iremos certamente impressionar os 
seus clientes. 

SERVIÇOS 



Web Design 

Faça o seu site destacar-se. Nós 
preferimos manter as coisas simples. 
Se o que procura é clareza, uma 
página ‘user friendly’ e ideias fortes 
que resultam em sites envolventes, 
nós estamos aqui para o ajudar. 

Email Marketing 

O nosso sistema de emai l é 
poderoso. Este permite-nos enviar 
emails totalmente customizados 
com a sua marca , reun indo 
informação valiosa sobre o sucesso 
dos mesmos e o número de cliques. 
Também possibilitamos aos nossos 
clientes criarem os seus próprios 
emails através do nosso sistema 
“drag and drop” permitindo total 
controle e direcionamento. 

E-Commerce 

A venda online permite que a sua 
empresa esteja aberta 24 horas por 
dia, para chegar a uma audiência 
internacional. Podemos construir-lhe 
uma lo ja on l ine , to ta lmente 
otimizada, para venda dos seus 
produtos. A nossa equipa de 
desenvolv imento também i rá 
assegurar que as suas transações 
são feitas de forma totalmente 
segura, rápidas e eficazes. 

E-Learning 

A formação online permite que a sua 
empresa explique ao seu público os 
seus produtos e serviços. Podemos 
construir-lhe uma plataforma online, 
completa e totalmente otimizada, 
para ter uma comunicação e 
distribuição eficaz de conteúdos. 

Social-Marketing 
SEO 

A media social é uma ferramenta 
extremamente poderosa e, quando 
utilizada da forma correta, pode 
mudar atitudes, conquistar atenção 
para a sua marca e vender o seu 
produto. Nós podemos implementar 
a sua campanha na internet e depois 
avaliá-la cuidadosamente. Um site 
não é nada se não o conseguirem 
encontrar. O nosso especialista em 
redes sociais e SEO irá direcionar o 
tráfego que realmente importa  para 
o seu site, mantê-lo no topo da 
procura nos motores de busca e 
garantir que o encontram antes de 
qualquer concorrente. 

SERVIÇOS 



POWERED BY BEMYSELF 

CONCEITO 
 
Conceito de eventos no âmbito do Networking, onde pessoas 
empreendedoras se juntam, ao final de um dia de trabalho, 
para conhecerem e apresentarem novas ideias / projectos de 
uma forma simples, arrojada e cosmopolita de estabelecer 
contactos e partilhar experiências. 
 
Pretende-se que este tipo de eventos sejam itinerantes, sem 
sede  fixa, e com periodicidade mensal mostrando assim 
potencial de vários espaços da cidade de Lisboa com a 
particularidade de, em cada um deles, dar a oportunidade a 
diversas marcas locais de poderem promover os seus 
produtos / serviços! 
 
Como conclusão o lema dos nossos eventos é muito simples: 
 

"Beber um copo, conhecer pessoas e trocar 
contactos". 



www.bemyself.pt 
Morada: R. Pascoal de Melo, n.º 3, 1 Andar 

1170-294 Lisboa 
Tlf: 917010719 

e-mail: geral@bemyself.pt 


