
Look Info - Manutenção 

Suporte 

Nosso suporte vai além 

do presencial 

Acompanhamos as dú-

vidas de nossos cliente 

através das diversas 

mídias, tais como: 

 Email 

 Redes Sociais 

 Whatsapp 

Focando em hardware 

Manutenção de Notebooks 
Atuamos na checagem do equipamento, verificando problemas de lentidão sem 

que seja necessário nenhum upgrade, e sim a otimização do equipamento, locali-

zação de arquivos e registros indevidos que levam à travamentos e até desliga-

mentos repentinos, remoção de vírus e, em ultima instância, a formatação e insta-

lação do sistema operacional e programas. Em muitos casos de perda de arqui-

vos, efetuamos a restauração. 

Manutenção de Desktops 
Atuamos nos mesmos moldes dos processos efetuados para notebook, com o 

diferencial de hardware onde trocamos cada item do Desktop que estiver danifica-

do ou detectando melhorias de aumento de memória, hd ou fonte, verificação da 

placa mãe, caso se mostrem necessários a fim de melhorar a performance da 

máquina  

Diversos 

 Instalação e configuração de servidores 

 Cabeamento e Identificação 

 Documentação dos ativos de infraestrutura 

 Instalação e configuração de roteadores  
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Atualmente estamos 

desenvolvendo um 

trabalho massivo e 

completo na empresa 

Korptur Turismo 

Empresarial 

 

 

www.korptur.com.br 

 



Por que ter uma identidade 
Criação de comunicação que atraiam o usuário final e que, além disso, seja de 

uso fácil, atingindo os objetivos, o que ele quer informar, como esta informação se 

transformará em uma comunicação eficiente, quais as estratégias para atingir o 

público-alvo e como esta interface pode ter maior usabilidade. Criação de layouts, 

banners, logotipos, projetos. 

Fazemos também a divulgação do site pela mídia impressa, eletrônica e nas re-

des sociais, pois cada vez mais, consumidores baseiam suas decisões de compra 

em opiniões postadas por outros usuários em blogs, fotologs, fóruns, comunida-

des e sites especializados. 

Uma imagem, quando bem elaborada, transmite a sua mensagem de forma rápi-

da, objetiva e direta. Às vezes, ela nos seduz a ponto de nos lembrarmos dela 

após meses ou até anos. 

A assimilação das informações de uma imagem, muitas vezes, independe de 

cultura, idioma ou grau de instrução. Em peças criadas com uma língua estran-

geira, por exemplo, podemos não decifrar o que dizem os textos, mas com certe-

za somos capazes de compreender o contexto da mensagem através de fotogra-

fias ou ilustrações. Quem já não se deparou olhando para um outdoor que, depois 

de certo tempo, esqueceu o que estava escrito mas se lembrava exatamente da 

imagem que ele continha. 

IMAGENS SÃO MARCANTES! - Antonio M. Silva 

Logotipos 
“Os logotipos são como pessoas. 

Na verdade, são tipos bastante 

naturais; gente que anda pelas 

ruas, pelos jornais, por vários lu-

gares. São como os apresentado-

res da televisão. Entram na nossa 

vida e acabamos conversando 

com eles, sorrindo para alguns e 

cumprimentando outros. A maioria 

deles é simpática. Tornamo-nos 

amigos de alguns.” 

Mariscal 

Designer, uma imagem fala mais que mil palavras 

Look Designer - Imagem 



Divulgando nas diversas mídias 

Não basta ter um site ou um blog, 
se não se divulgar! 
Vamos falar aqui sobre a necessidade de divulgação 

Comecemos pela raiz! 

Uma empresa sem logotipo não tem identidade 

Pois, como já vimos anteriormente, o logotipo é que vai introduzir e fixar na mente das 

pessoas quem você é e o que você vende 

Se seu logotipo não tem um site onde se acomodar, é tal qual uma pessoa que não tem 

residência fixa, como o cliente irá lhe encontrar? 

Muito bem, agora já temos dois pontos muito importantes: Identidade e Residência Fixa 

Mas... 

Se ninguém sabe onde é seu endereço, como irá lhe encontrar? 

É como uma ilha fora do mapa! 

Ela pode ser muito linda e maravilhosa, mas ninguém sabe que ela existe. 

É aí que entra a divulgação. 

Que pode ser efetuada de maneiras diversas: 

Cartões: Entregues a clientes ou possíveis clientes, em eventos, apresentações, final de 

um trabalho bem concluído. Seu cartão será guardado e na primeira oportunidade você 

será lembrado. 

Flayers: Divulgações em massa efetuadas nas ruas (localidades próximas ou não de seu 

estabelecimento). Abrangência de um público maior que via cartão de visitas. 

Blog: Este meio da uma ampla divulgação a baixo custo, atrelado aos cartões de visitas e 

flayers. Onde estarão impressas o link para visitação do blog. O blog tem a vantagem de 

ser mutante e acumulativo! Mutante pois pode se mudar constantemente, e acumulativo 

pois podem ser adicionados eventos, fatos e fotos sem a perda dos acontecimentos ante-

riores. 

Redes Sociais: Aqui podemos fazer uma junção de tudo que foi dito anteriormente abran-

gendo um público bem maior. Tanto pela quantidade de Redes Sociais existentes, como 

pela gama de usuários dentro dela. 

Cada uma das possibilidades acima é muito importante, nenhuma deve ser ignorada, 

visto que cada uma tem seu poder de impacto e alcance, assim como não podemos tam-

bém nos esquecer da mais antiga divulgação, que é o, “boca a boca”. Pensando nisso 

sua divulgação deve ser bem relevante e atrativa, para que esta última e não menos im-

portante fase possa ocorrer  

Antonio M. Silva 

Look Line - Divulgação 
Alguns de nossos 

clientes e parceiros 
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