04/10/2018

NB Press conquista seis novas contas | Segs - Portal Nacional|Clipp Notícias de Seguros,Saúde,Ti,Educação

Brasil, 4 de Outubro de 2018
Buscar no segs
Busca



Positivo oferece
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o Ensino Médio
em Curitiba

Praia de Santos
recebe 2ª
edição do
Desa o King Crab
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evento
Innovation Pay

2018

TOPMIND abre
mais de 100
vagas de
tecnologia em São Paulo
e no Paraná
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Compartilhar::

Acesso, FitMedia, Colina dos Ipês, UNISAL, Ride e VPSL estão entre os clientes que acabaram
de chegar na agência

A NB Press, agência de comunicação especializada em relações públicas, anuncia a chegada
de seis novas contas para somar à carteira de clientes da empresa. São eles: Acesso, UNISAL,
FitMedia, Colina dos Ipês, RIDE e VPSL.

"A chegada de seis clientes mostra que a agência conseguiu superar o momento de crise
econômica no mercado de comunicação e reforçou a importância de nossa marca registrada,
como a proatividade, foco e empenho para abraçar novos desafios", afirma Nicole Barros, CEO
da agência.
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Confira detalhes dos serviços dos novos clientes:

Acesso

Considerada uma das 10 maiores fintechs da América Latina em 2017, a Acesso atende mais
de 500 mil clientes no Brasil e transacionou mais de R$ 800 milhões no último ano. Com foco
na desburocratização dos serviços financeiros, o cartão pré-pago da Acesso permite realizar
todos os serviços e compras que exigem um cartão de crédito como forma de pagamento, mas
sem as taxas abusivas ou faturas no fim do mês.

UNISAL

O UNISAL é uma comunidade acadêmica formada por docentes, estudantes e pessoal
administrativo, mediante a pesquisa, a docência, a formação superior e contínua e os diversos
serviços oferecidos. A inspiração cristã, a natureza católica e a identidade salesiana do UNISAL
supõem uma visão do mundo e da pessoa humana enraizadas e em sintonia com o Evangelho
e uma pedagogia fundamentada sobre os valores do Sistema Preventivo vivido por Dom Bosco.

FIT MEDIA

Uma das líderes de mercado em campanhas de mídia online programática, operando como
Trading Desk ou DSP para agências e anunciantes. Tem como meta melhorar os processos e
democratizar a compra de mídia programática com qualidade e resultado.

Colina dos Ipês

Fundado em 2002, o Cemitério Colina dos Ipês busca, por meio de seus atendimento de alto
padrão, proporcionar dignidade e respeito no momento mais difícil que uma família pode
passar. O grupo também possui uma funerária e estruturou diferentes planos que atendem às
mais diversas classes sociais.

RIDE

A RIDE é uma startup voltada para a questão da mobilidade urbana. A empresa vai
disponibilizar patinetes elétricos para facilitar a locomoção de curtas distâncias nas cidades.
https://www.segs.com.br/demais/126701-nb-press-conquista-seis-novas-contas
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Com equipamentos e tecnologia própria, ela oferece ao cidadão a possibilidade de encontrar
um patinete elétrico por meio de um aplicativo. Assim, oferece um meio de locomoção
sustentável e dinâmico.

VPSL

A VPSL (Virtual Professional Soccer League) é onde o futebol virtual se torna eSport. A
empresa nasceu em 2014 e possui uma plataforma para torneios online e gratuitos de Pro
Clubs. Por meio de um sistema inovador e dinâmico, onde clubes e jogadores podem encontrar
uns aos outros e lutar pelo seu lugar, oferecem a gamers e fãs de futebol, uma experiência
imersiva e engajadora.

Sobre a NB Press:

Com foco na divulgação e disseminação da marca de maneira altamente proativa, a NB Press
mantém relacionamento com a mídia e o cliente com o objetivo de criar estratégias
diferenciadas para a marca em assessoria de imprensa para um trabalho permanente e cíclico.
A agência estabelece como etapas fundamentais para o ciclo de assessoria de imprensa a
inserção, sustentação, fidelização e ampliação da marca na imprensa. Para isso, desenvolve
suas ações alinhadas ao planejamento estratégico do cliente e, principalmente, com ênfase nas
fases da marca para sua divulgação na mídia espontânea em cada período de sua trajetória.
Atuamos como agente intermediador na relação empresa-imprensa, desenvolvendo conteúdo
relacionado às áreas institucionais, produtos e/ou serviços junto aos formadores de opinião da
imprensa brasileira, em âmbito nacional.

Compartilhar::

Participe do GRUPO SEGS - PORTAL NACIONAL no
FACEBOOK...: https://www.facebook.com/groups/portalnacional/

IMPORTANTE.: Voce pode replicar este artigo. desde que respeite a Autoria integralmente e a Fonte... www.segs.com.br

No Segs, sempre todos tem seu direito de resposta, basta nos contatar que voce sera atendido. - Importante sobre Autoria ou Fonte..: - O Segs atua como intermediario na
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divulgacao de resumos de noticias (Clipping), atraves de materias, artigos, entrevistas e opinioes. - O conteudo aqui divulgado de forma gratuita, decorrem de informacoes
advindas das fontes mencionadas, jamais cabera a responsabilidade pelo seu conteudo ao Segs, tudo que e divulgado e de exclusiva responsabilidade do autor e ou da fonte
redatora. - "Acredito que a palavra existe para ser usada em favor do bem. E a inteligencia para nos permitir interpretar os fatos, sem paixao". (Autoria de Lucio Araujo da
Cunha) - O Segs, jamais assumira responsabilidade pelo teor, exatidao ou veracidade do conteudo do material divulgado. pois trata-se de uma opiniao exclusiva do autor ou
fonte mencionada. - Em caso de controversia, as partes elegem o Foro da Comarca de Santos-SP-Brasil, local oficial da empresa proprietaria do Segs e desde ja renunciam
expressamente qualquer outro Foro, por mais privilegiado que seja. O Segs trata-se de uma Ferramenta totalmente automatizada e controlada por IP. - "Leia e use esta
ferramenta, somente se concordar com todos os TERMOS E CONDICOES DE USO".

ADICIONE SEU COMENTÁRIO..::
Aja com responsabilidade, aos SEUS COMENTÁRIOS em Caso de Reclamação, nos
reservamos o Direito, a qualquer momento de Mudar, Modificar, Adicionar, ou mesmo
Suprimir os comentarios de qualquer um, a qualquer hora, sem aviso ou comunicado
previo, leia todos os termos... CLIQUE AQUI E CONHEÇA TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. - O
Nosso muito obrigado - Esta ferramenta é automatizada...Sucesso!
Nome (obrigatório)
E-mail (obrigatório)

1000 caracteres

Notifique-me de comentários futuros

Não sou um robô
reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Enviar
voltar ao topo
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+Demais::
Ácaro vermelho: Arysta lança
novo acaricida durante o 26º
Seminário…
Demais

CABR Party, da Casa Branca, é a
Grande Campeã na…
Demais

E-commerce para pets cresce no
Brasil e já movimenta R$…
Demais

Sorria em todas as fases de sua
vida
Demais

Corrida do Trigo 2018 tem novo
local
Demais

Neste sábado, chef Délio
Canabrava promove a 1ª Queima
do…
Demais
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Val-de-Cans realiza receptivo
aos turistas do Círio 2018
Demais

Saúde Mental: Psiquiatra alerta
sobre a importância de não
abandonar…
Demais

Uma nova maneira de descobrir
mais ideias
Demais

Fundatec realiza provas do
Concurso Público para a Câmara
Municipal…
Demais

H.I.G. Capital conclui o
investimento na Tec l
Demais

Empresa de TI aposta em
modelo disruptivo para crescer:
times…
Demais

Organização da corrida Pink do
Bem reúne apoiadores
Demais

Mulheres na ciência é o tema do
segundo evento do…
Demais
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Termômetro: setembro "regular"
para a indústria de materiais de
construção…
Demais

A escolha da impressora ideal
para sua empresa: conheça as…
Demais

Maratona de programação Inova
Agora incentiva aplicações para
a transformação…
Demais

"Mundo dos Esportes": a incrível
sede da adidas no interior…
Demais

Con ra 10 conhecimentos
essenciais para se destacar em
startups
Demais

EMPRESTA Capital prevê
crescimento de 40% em créditos
concedidos neste…
Demais

>> Mais Demais Notícias::
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SOBRE NÓS::
>> Contato
>> Entretenimento
>> Alerta Roubo PRF
>> Nossa Missão
>> Publicidade
>> Quem Somos?
>> Termo de Uso
>> Login

SIGA-NOS::
>> Facebook
>> Grupo

no Face

>> Linkedin
>> Google+
>> Twitter
>> Pinterest
>> NewsLetter
>> YouTube

NOTÍCIAS::
>> Só Seguros
>> Só Saúde
>> Só Veículos
>> Só Info & Ti
>> Só Economia
>> Só Educação
>> Só Eventos
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>> Só Vagas
>> Só Demais

MAIS ITENS::
>> Só Turismo
>> Só Receitas
>> Só Frases
>> Só Mensagens
>> Só Piadas
>> Entretenimento
>> NewsLetter
>> Home Segs
>> Home Segs 2016
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