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EME - Marketeng e Eventos

Av. Santiago, Palmarejo - C.P. 835
Cidade da Praia - Cabo Verde 

Telefone/Telephone: 238 - 261 49 15 /39
Fax: 238 - 261 15 64

Telemóvel/Mobille: 238 - 927 89 68
eme@eme.cv
www.eme.cv
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Desde a nossa criação, em 
2002, temos tido uma preocu-
pação constante: o de indicar-lhe o 
melhor caminho e a melhor estratégia 
a adotar para iniciar, manter e fazer 
crescer, de forma equilibrada e produtiva, 
a sua ideia de negócio ou o seu empreendimento, a um 
custo justo e atraente.

Ao cuidar da imagem da sua empresa/Instituição, ao 
organizar com eficiência e eficácia os seus eventos, ao 
conceber, arquitetar e implementar a sua estratégia de 
marketing e publicidade dos seus produtos e serviços, 
asseguramos-lhe um sucesso que assenta num saber - fazer 
forjado em vários anos de experiência e desenvolvimento 
de vários trabalhos para o mercado nacional e estrangeiro.

Orgulhamo-nos de ser uma empresa 100% cabo-verdiana 
que tem vindo a crescer juntamente com Cabo Verde 
e a prestigiar, ano após ano, com a nossa dedicação, 
profissionalismo e pronta capacidade de resposta, o 
mercado nacional.

E por isso, ao longo destes anos, dotámo-nos de 
equipamentos e capacitámos os nossos recursos humanos 
para oferecer-lhe aquilo que merece e pelo qual anseia, em 
matéria de qualidade na prestação de serviço e oferta de 
produtos.

Convidamos-lhe a 
conhecer-nos melhor 
e comprovar que, 
efetivamente, 
as emoções criam-se

SOBRE NÓS
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Since we started in 2002, we have a constant concern: 
pointing out the best way and the best strategy to 
maintain and to make your business idea or enterprise 
grow in a balanced and productive manner, at a fair and 
attractive cost.

By taking care of your company’s image, by organizing 
efficiently and effectiveness your events, by conceiving, 
devising and implementing your marketing strategy and 
the publicity of your products and services, we assure 
you a success based on many years of experience  and 
by developing several projects for both national and 
international market.

We pride ourselves on being  a 100% national company 
that has been growing along with Cabo Verde and 
conferring prestige to our national market, year after 
year, with our dedication, professionalism and prompt 
response capacity. 

Therefore, over the years, we have equipped ourselves 
and we have capacitated our staff to offer you what you 
deserve and what you desire in terms of quality.

ABOUT US

We invite you to know us better 
and to prove that, indeed, 
emotions are created.
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BRANDING
• Planeamento estratégico e desenvolvimento de marcas
• Criação e desenvolvimento de plano de negócios e / ou plano de marketing
• Análise competitiva

• Avaliação e desenvolvimento de preços e promoção de novos produtos e serviços
• Apoio na revisão e desenvolvimento de processos, políticas e procedimentos.

• Desenvolvimento de mecanismos de monitoramento para ajudar a medir o 
retorno sobre o investimento.

• Gestão de media social
• Compra e colocação em media

• Web design 
• Merchandising (t-shirts, bonés, porta-chaves, 

etc.)
• Criação de logo

• Design gráfico (folhetos, 
desdobráveis, brochuras, capas, 
rótulos, cartas de menú, cartões-
de-visita, papel de carta, 
envelopes, cartões recados, 
faturas, recibos, cartazes, 
outdoors etc.)

• Design de fardamentos e 
uniformes

• Design de embalagens

O QUE FAZEMOS
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• Development of Strategic Planning and Brand
• Development of business plan and/or marketing plan
• Competitive Analysis
• Review and development of pricing and promoting new products and services
• Help in reviewing and development of processes, policies and   procedures
• Development of tracking mechanisms to help measure the return on investment

• Social media management
• Media buying and placement
• Web design
• Merchandising (t-shirts, hats, key rings, etc. )
• Logo design
• Graphic design (flyers, brochures, labels, menus, businnes cards, letter-paper, 

envelopes, message-cards, invoices, posters, outdoors, etc,...)
• Uniform design
• Packaging design

WHAT WE DO
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O QUE FAZEMOS

CONSULTORIA 
• Introdução de um novo 

produto
• Iniciar um negócio
• Reposicionamento de um negócio ou 

organização para o crescimento
• Reformulação de produtos e informação ao cliente
• Aumento de vendas e “lead generation”
• CRM

 PESQUISAS & ESTUDOS
• Pesquisa sobre comportamentos do trabalhador
• Pesquisas de opinião a clientes e consumidores

PUBLISHING 
• Maquetagem de livros e revistas
• Edição de revistas

FORMAÇÃO
• Atendimento ao Público 
• Protocolo e Etiqueta
• Vendas
• Secretariado
• Organização de Eventos
• Relações Públicas
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WHAT WE DO

CONSULTING
• Introducing a new product 

• Starting a new business 
• Repositioning a business or organization for growth 

• Repricing current products and informing your customers. 
• Increasing sales and lead generation

• CRM
 

RESEARCH & STUDIES 
• Employee Attitude Surveys

• Customer and Consumer Surveys

Publishing
• Design of books and magazine

• Magazine publishing

Training
• Customer Service

• Protocol and Etiquette
• Sales

• Secretariat
• Event organization

• Public Relations
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EVENTOS
• REUNIÕES

• CONFERÊNCIAS

• CONGRESSOS

• ROAD SHOWS

• FEIRAS

• ATIVIDADES DE TEAMBUILDING

• INCENTIVOS

• LANÇAMENTO DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS

• EXPERIÊNCIAS DE MARCA

• VISITAS DE ESTUDO E DE 
INVESTIGAÇÃO

• SIMPÓSIOS

• EXIBIÇÕES

• PASSEIOS E EXCURSÕES TURÍSTICAS

• ENTREGA DE PRÉMIOS

• JANTARES DE GALA 

• CONCERTOS E ESPECTÁCULOS 
MUSICAIS 

• MODA

• CASAMENTOS

SERVIÇOS
Gestão completa do evento
Criação do conceito e desenvolvimento do conteúdo
Gestão de risco
Gestão de convidados (lista de convidados, produção e 
distribuição convites, plano de acomodação)

Contratação e gestão de espaços
Palco e cenografia (iluminação, sonorização, decoração)

Negociação com autoridades locais (Câmaras Municipais, 
Polícia, hospitais, etc.) 

Registo de participantes
Material (pasta, esferográfica, caderno do participante, crachás, 
triangulo de identificação)

Reserva de voos e hotéis e transferes
Serviços de restauração (pausas-café, almoços de trabalho, 
coquetéis)

Comunicação Pré e Pós Evento
Produção e edição foto e vídeo
Apoio e coaching ao orador
Pessoal de apoio (rececionistas, secretariado, mestre-de-
cerimónias, técnico de som, luz)

Equipamento (de tradução/interpretação, computadores, 
impressoras, máquina fotocopiadora, vídeo projetor, cadeiras, mesas, 
púlpitos, estrados)

Gestão da documentação do evento (fotocopias, gravação 
em pen drives, etc.)

Brindes

O QUE FAZEMOS
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EVENTS
• MEETINGS

• CONFERENCES

• CONGRESSES

• ROAD SHOWS

• FAIRS

• TEAMBUILDING ACTIVITIES

• INCENTIVES

• BRAND & PRODUCT LAUNCHES

• BRAND EXPERIENCES

• SYMPOSIUMS

• EXIBITIONS 

• STUDY AND INVESTIGATION

• INVESTIGATOR VISIT

• EXCURSION AND TOURS

• AWARDS CEREMONIES

• GALA DINNERS

• CONCERTS AND MUSICAL 
SHOWS

• FASHION

• WEDDINGS

SERVICES
Full event management
Theme concept & content development
Risk assessment
Guest Management (Guest list, production and 
distribution of invitation cards, seating plan)

Venue search and management
Stage set design (Lightining, Sound, decoration.)

Negotiation with local authorities (Municipality, Police, 
Hospitals, etc.)

Participant Registration 
Material (bag, pen, handbook, badges, name holders)

Flights and hotel booking & transfers
Catering Services (coffee breaks, lunches, cocktails)

Pre & post-event communication
Photo and Video production & editing
Speaker support & coaching
Staff (hostesses, secretariat, master-of-ceremonies, video, 
sound and light technicians)

Equipment (translator equipment, computers, printers, copy 
machines, video projectors, chairs, tables, podium)

Document management (copies, pen drives, etc)

Gifts

WHAT WE DO
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Eventos 
Lançamento do vinho Maria Chaves - São Filipe,  ilha do Fogo
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Launching of Maria Chaves Wine, São Filipe - Fogo island

Events
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Eventos

Prémio Nacional de Arquitetura - Assomada,  Ilha de Santiago 
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National Arquitecture Award - Assomada, Santiago Island

Events
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Eventos

Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China/CPLP
Cabo Verde, Cidade da Praia - 16 a 18 de Junho 2017
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Events
Entrepreneurs Meeting for Economic and Trade Cooperation between China / cplp

Cape Verde, City of Praia - June 16th to 18th 2017



18

Eventos

Lançamento do CD “Quinta”, de Mariana Ramos - Praia, Ilha de Santiago 
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Release of “Quinta” CD, by Mariana Ramos - Praia, Santiago Island

Events
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Eventos

IIº Fórum Africano da Saúde
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Events
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Eventos
Prémio Nacional da Publicidade - Praia,  Santiago
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National Prize of Advertisement - Praia,  Santiago

Events
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BCV (Banco de Cabo Verde) - Lançamento primeira pedra da nova sede - Praia, Ilha de Santiago

Eventos
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Cabo Verde Central Bank - Praia, Santiago Island

Events
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Eventos
9º Encontro de Fundações da CPLP - Ilha de São Vicente
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9th  CPLP Foundation Meeting - São Vicente Island

Events
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Eventos
PASP - Luanda, Angola
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PASP - Luanda, Angola

Events
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Eventos
Cerimónia de início das obras do projeto turístico integrado do ilhéu de Santa Maria e Gamboa 
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Ground Breaking Ceremony of the integrated tourism project for the islet of Santa Maria and Gamboa area

Events
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Inauguração Binter Cabo Verde  - Praia, Ilha de Santiago

Eventos
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Events
Binter Cabo Verde Inauguration - Praia, Santiago Island
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União Européia - Dia da Europa

Eventos
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European Union - Europe Day

Events
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Merchandising - Menos Álcool, Mais Vida

Marketing
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Merchandising - Menos Álcool, Mais Vida

Marketing 
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Marketing 
Assessoria de Comunicação
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Communication Consultancy

Marketing 
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Marketing

Assessoria de Comunicação
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Communication Consultancy

Marketing
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Marketing

Consultoria de comunicação - União Europeia
Communication consulting - European Union
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Campanha UIF - Unidade de Informação Financeira

UIF Campaign - Financial Information Unit

Campanhas / Advertising Campaign  
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Consultoria de Comunicação

Marketing
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Marketing
Communication Consultancy
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Consultoria de Comunicação

Marketing
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Marketing
Communication Consultancy
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Consultoria de Comunicação

Marketing
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Marketing
Communication Consultancy
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Marketing
Consultoria de Comunicação
Communication Consultancy
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Marketing
Brindes
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Gifts

Marketing
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Marketing
Brindes 
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Publicações
Livros / Books
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Publishing
Boletins e Revistas / Newslatters and Magazines
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Branding Activation
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Equipamento de Som

Sound equipment

Equipments
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Equipamento de tradução

Translation Equipment

Equipamentos
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Aluguer de equipamentos para eventos
Equipment rental for events

Stands, Estrados, Cadeiras, Etc.
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