// vamos nos
comunicando
Estar em evidência em jornais, TVs, rádios, revistas, sites
com credibilidade faz toda a diferença. Afinal em um
mercado competitivo não basta ser bom, é preciso ser
uma referência. É assim que muitas marcas e produtos se
tornam objetos de desejo e passam a ser reverenciados
até pelos seus concorrentes.

ADAPTABILIDADE

A Internet fez surgir novos veículos de comunicação e

É fato que as novas ferramentas chegaram para ficar,

aumentou o espaço para veiculação de notícias, ampliando
as possibilidades de atuação da assessoria de imprensa.

invadindo a vida e mudando os hábitos dos consumidores.
Independente do tamanho da empresa, seja ela pequena,
média ou grande, é importante estar atento a essas
transformações e adaptar-se a elas.
Pensamos numa constante esperança
De ser
Ser corajoso
Ser talentoso
Ser bondoso

APROVEITANDO A GLOBALIZAÇÃO

Agimos numa constante necessidade
De ser
Ser visto
Ser notado
Ser realizado

Falamos numa constante vontade
De ser
Ser escutado
Ser compreendido
Ser paciente

Andamos numa constante busca
De ser
Ser melhor
Ser reconhecido
Ser humano

A DESTAK DESENVOLVE
UM PLANEJAMENTO
PERSONALIZADO DE
aSSESSORIA DE IMPRENSA
E DE GERENCIAMENTO DE
MÍDIAS SOCIAIS.

A Destak Comunicação, desde 2001, presta um serviço
especializado e qualificado de assessoria de imprensa
para organizações e profissionais dos mais diversos
ramos: alimentação, arquitetura e construção, educação,
entretenimento, saúde, moda, tecnologia, entre outros.
Nossa especialidade: construir, manter e consolidar a
imagem de nossos clientes por meio do relacionamento
com os veículos de comunicação locais e nacionais
mais respeitados.

“O mais importante na comunicação é escutar
aquilo que não foi dito”
Peter Drucker

// destak
comunicação

// nosso
trabalho

// Estabelecer relações sólidas e confiáveis com os
meios de comunicação;
// Tornar o seu cliente uma fonte de informação
respeitada e requisitada.

// Apresentar informações pertinentes ao interesse do
assessorado para mídias locais e nacionais.
// Midia Training: capacitação do assessorado e
outras fontes de informação para atender e lidar
com a imprensa.
// Elaborar press-kit ou releases e outros itens que
facilitem a cobertura jornalística.
// Gerenciar entrevistas coletivas quando necessárias.
// Acompanhar o assessorado nas entrevistas.
// Gerar relatório com as matérias referentes ao
assessorado (clipping).
// Gerenciamento de mídias sociais.
// Elaboração de conteúdo noticioso para sites,
revistas, boletins e informativos.
// Prevenção e gerenciamento de crise de imagem.
“Pense como um sábio, mas
comunique-se na linguagem do
povo”.
William Butter Yeats

Manter um bom relacionamento com os veículos de
comunicação é ferramenta indispensável para qualquer
empresa, organização e profissional que pretende estar
em contato direto com o seu público-alvo.
A partir de um planejamento personalizado, a Destak
Comunicação transforma em notícias as informações de
seu assessorado visando alcançar cobertura jornalistica
para o tema.
Nosso trabalho é planejado e desenvolvido em várias
etapas que incluem:

// nossos
clientes em 2011
Gastronomia
// Brasília Restaurant Week;
// Chef de cozinha Dudu Camargo e sua rede de
restaurantes: Pizzarias Fratello Uno, Dudu Camargo
Restaurante, Your’s, Unanimità, Da Noi, Dudu San,
Respeitável Burguer);
// Restaurante 4Doze Bistrô
// Restaurante Bhumi–Gastronomia Orgânica e Saudável
// Centro Gastronômico Belini

// nossos
clientes em 2011
Saúde e estética:
// Oftalmed-Hospital da Visão;
// Dermatologista Erasmo Tokarski;
// A nutricionista Priscilla Baracat e sua Clínica Inti de
Estética e Nutrição.

Arquitetura e decoração
// Arquiteto Nardim Júnior e sua loja Nardim Júnior Home;
EDUCAÇÃO
// POSEAD – Faculdade de pós-graduação à distância.
// IMP Cursos – Curso preparatório para concursos
Entretenimento
// Programa Inside SBT –Apresentado pela jornalista
Rafaela Dornas.

// Grife Gisele Barbosa (Deck Brasil);
// Salão de beleza Studio Z;
// Joalheria Grifith Parkshopping e Iguatemi Shopping;
LANÇAMENTOS E EVENTOS
// Festa “A volta dos anos 80”
// Sírio-Libanês Brasília – Centro de Oncologia

“Nossa capacidade de comunicação
não é medida pela forma como
dizemos as coisas, mas pela maneira
como somos entendidos”.
Andrew S. Grove

Moda e beleza:
// Bazar Extra Chique;

// Clientes que já
fizeram parte de
nossa história

// Cirurgião plástico Marcelo Mariano;
// Cirurgião plástico Fausto Bermeo;
// Psicóloga Lívia Borges;
// Psicóloga Mônica Mulatinho;
// Ortodontista João Geraldo;
// Odontopediatra Liliane Narciso;
// Mainline Móveis;
// SIA Casa Shopping;
// Arquiteta e designer de interiores Sabrina Estrella;
// Arquiteta e designer de interiores Mariângela Lemos;
// Designer de interiores Angélica Melo;
// Designer de interiores Ana Valéria Valle;
// Kalu Imports;
// Restaurante japonês Haná;
// Maison Claudia Galdina;
// Restaurante Salsa , Saladas & Grelhados;

// Loja Testo;
// Loja Hugo Boss;
// Lys Società Eventos;
// Loja Pedrart;
// Fábrika Filmes;
// Escola bilíngue Maple Bear;
// ICEP/DF – Instituto Centro-Oeste de Educação e Pesquisa;
// Mônica Tardivo Calçados;
// ACDF – Associação Comercial do Distrito Federal.

“Conectar computadores é um
trabalho. Conectar pessoas é
uma arte”.
Eckart Wintzen

// Clientes que já
fizeram parte de
nossa história

// BSB Grill;
// Porcão Brasília;
// Werner Restaurante;
// Bar e restaurante Azeite de Oliva;
// Restaurante No Grill;
// Restaurante Hoad House;
// Forneriae Pizzaria Casa Nostra;
// Escola de Culinária Kaza Chic;

// jalili
elias

Publicitária formada e pós-graduada em Gestão da

Jornalista formada e pós-graduada em Gestão da

Comunicação nas Organizações pela Universidade

Comunicação nas Organizações, ambos pela Universidade

Católica de Brasília. Na área governamental estagiou

Católica de Brasília. Na área governamental trabalhou

na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT e

no Ministério dos Transportes e Câmara dos Deputados.

Banco Regional de Brasília – BRB. Trabalhou na divulgação
de livros literários nas escolas particulares de Brasília e
atuou na área de atendimento publicitário e produção na
Agência de Publicidade Jimenez & Associados, atendendo

Expediente:
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// flávia
macêdo

Atuou na TV Brasília, Rede Record e Correio Braziliense.
É professora de graduação e de pós-graduação da
Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas de Brasília –
FACITEC nas disciplinas de Assessoria de Imprensa, Media
Training, Gerenciamento de Crise, Sistema de Informação,

clientes como BRB, SECOM/DF e Integra/DF.

Jornalismo Comunitário e Ética e Legislação.

E-mail: flaviamacedo@destakcomunicacao.com.br

E-mail: jalilielias@destakcomunicacao.com.br

DESTAK COMUNICAÇÃO
3345.8906 / 9978.7819 / 9909.4494
destakassessoria@uol.com.br
www.destakcomunicacao.com.br
Twitter: @destakinform
Facebook: destak.comunicacao

www.destakcomunicacao.com.br

