




O que fazemos:

EVENTOS
Planejamento, desenvolvimento e execução de atividades em 

eventos. Serviços que englobam desde comunicação visual e criação de atividades 

até a contratação de serviços, execução e coordenação 

STANDS E CENOGRAFIA 
Atuação completa da concepção do projeto a execução . Projetos 3D, montagem, 

coordenação, execução do conteúdo do stand , conferências e congressos.

LOGISTICA E HOTELARIA
Planejamento, coordenação e compra de malha aérea, e acompanhamento de 

equipe. Desenvolvimento de conferências, convenções e eventos corporativos .

ENTRETENIMENTO E EXPERIÊNCIAS
Contratação de celebridades , formadores de opinião, youtubers, líderes de 

comunidade. Criação de atividades e ações de experiência.

PROMOÇÃO  E TREINAMENTO
Treinamento e seleção de equipe de promoção, supervisão, ativação de PDV, 

merchandising, campanhas de venda para produtos com foco em resultados.



A Door Digital é uma agência com grande experiência no mercado de games e líderes 

tecnológicos. 

Possuímos uma grande experiência de ativação de marca no segmento gamer.

Nossa equipe é responsável por cases de sucesso no mercado mais competitivo que existe.

Apresentamos alguns dos nossos trabalhos para que conheça nossa plataforma de recursos 

com o objetivo de tentarmos realizar uma parceria com a sua marca.



ESTANDES E CENOGRÁFIA

 Planejamento de acordo com as necessidades do cliente

 Projetos em 3D

 Desenvolvimento do conteúdo e dinâmica do stand

 Criação da comunicação visual

 Gestão e controle orçamentário

 Contratação e treinamento de promotores e staff

 Contratação de atrações para o stand

 Relatórios de ações de pós-feira











































E-SPORTS

 Cenografia

 Organização

 Regras e Regulamento

 Execução 

































ENTRETENIMENTO & EXPERIÊNCIA













AÇÕES EM PONTO DE VENDA (PDV)























STAND BUSINESS





























EVENTOS INTERNACIONAIS

 Planejamento de acordo com as necessidades do cliente

 Projetos em 3D

 Desenvolvimento do conteúdo e dinâmica do stand

 Criação da comunicação visual

 Gestão e controle orçamentário

 Contratação e treinamento de promotores e staff

 Contratação de atrações para o stand

 Relatórios de ações de pós-feira

 Logística
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