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AMMP, a amplificadora do que é ainda desconhecido, cria
oportunidades estratégicas com todas as marcas com as
quais trabalha. Dedica-se a criticar, estudar, estruturar e
a desenvolver processos complexos, através de uma leitura
sistemática dos factos, proporcionando fundações sólidas
que asseguram o sucesso da futura realidade construída.
É na procura pela resposta mais adequada, maturada e
experimentada em que vive a nossa definição de amplificação.

AMMP . Agência de Marca e Gestão



#branding #estratégia

#slogan #evolução #identidade

#comunicação

#Kuku!
TU SABES.

KuantoKusta
A convite da marca KuantoKusta
a agência apresenta uma proposta
global e estratégica, focada no
posicionamento da marca, no seu
tom de voz e na sua evolução
conceptual e formal.

Mais informações →

https://www.studium.pt/project/kuantokusta-pt/


#ativação #narrativa

#arquitetura #ecossistema

#muroSemmuros
UM INVÓLUCRO URBANO

Oliveirinhas
Reabilitação arquitetónica, dedicada
à implementação dos conceitos
sociais urbanos típicos da cidade,
com uma proposta carregada das
raízes antropológicas do Porto,
numa dinâmica de espaços coerente,
inovadora e leve.

Mais informações →

https://www.studium.pt/project/oliveirinhas-23/


#ativação #estratégia #dArte

#branding #ferramentas

#POPKISS
LOJA ONLINE POPULAR

POPKISS
Caraterizada por uma linguagem
única, originada pela cultura POPular,
a POPKISS é um marco claro pelo seu
conceito, imagética e ferramentas de
comunicação. Desde o nome a toda
a linguagem gráfica, este é um
projeto único para a AMMP.

Mais informações

Loja online →

Identidade gráfica →

https://www.studium.pt/project/popkiss-loja-online/
https://www.studium.pt/project/popkiss-pt/


#arquitetura #sinalética

#branding #sistema

#sistemas&branding
COMUNICAÇÃO

OODA
Para o projeto de arquitetura
da Liga de Futebol Portuguesa,
foi desenvolvido um sistema de
sinalética dedicado à recepção e
boas-vindas do utilizador. Numa
linguagem original e imponente,
a proposta revela-se altamente
versátil e inusitada.



#branding #sinalética

#estratégia #arquitetura

#ecossistema

#formaInforma
SEGMENTOS DE ORGANIZAÇÃO

BTS
Estratégia e linguagem visual
de um espaço de trabalho
que contempla formação,
atendimento, reunião e convívio.
Estes espaços comunicam o
conceito de chez nous próprio
da Bouygues Telecom Service.

Mais informações →

https://www.studium.pt/project/bouygues-telecom-design-de-interiores/


#ativação #valores #gestão

#estratégia #dArte

#coresBoreais
SEMPRE ON

FRICON
Num universo que vai desde a
arquitetura ao conceito de marca,
a FRICON é um processo contínuo
de análie crítica e exploração de uma
nova forma de estar, e da marca se
apresentar no mercado. Always ON.

Mais informações

Euroshop 2020 →

Catálogo digital →

https://www.studium.pt/project/fricon-euroshop-2020/
https://www.studium.pt/project/fricon-catalogo-digital-microsite/


#branding #sinalética

#estratégia #arquitetura

#ativação

#clusters
400M DE CIRCUITO GKN

GKN
É indiscutível a distância da realidade
em que o projeto tem que prevalecer.
Dúvidas, indecisões, contrapartidas
e compromissos são a matéria gerível
do possível. Esta é a base do
conceito deste projeto.

Mais informações →

https://www.studium.pt/project/gkn-automotive-business-centre-pt/


#clickBeauty
BELEZA ONLINE

MASS Perfumarias
Massificar uma marca pela projeção
que pode alcançar nos diferentes
canais de comunicação, apostando
claramente na ligação entre o espaço
físico e o espaço online. A curadoria
e o acompanhamento deste projeto
é feito pela direção de arte e pelos
ciclos de comunicação MASS.

Mais informações

#ativação #valores #gestão

#estratégia #dArte

Loja online →

Estratégia →

https://www.studium.pt/project/mass-perfumarias-loja-online/
https://www.studium.pt/project/mass-perfumarias-estrategia-de-comunicacao/


#marcaEmocional
COMUNICAÇÃO COM A CIDADE

Orgulhosamente Porto
O Porto, a cidade orgulhosa
do que tem e do que procura.
Orgulhosamente Porto é o resultado
de uma análise profunda à marca
da cidade em tempos de COVID.
A ativação e acionamento das
pessoas é feita a partir dos
elementos que nos identificam
enquanto comunidade.

Mais informações →

#estratégia #ativação

#ecossistema

https://www.studium.pt/project/orgulhosamente-porto/


#brandSystems
UM SERVIÇO DINÂMICO

SAMS
O beneficiário como centro de toda
a informação, fluxos de comunicação
e experiência, garantido por uma
estrutura de marca acessível e
clara. As suas ferramentas digitais
consolidam uma dinâmica de
marca focada no utilizador e
no seu envolvimento com o SAMS.

Mais informações →

#ativação #valores

#gestão #estratégia #dArte

https://www.studium.pt/project/sams-website-pt/


#arquiteturaMarca
DA TRADIÇÃO AO FUTURO

SBN
A marca apresenta-se através
de um historial focado numa
comunicação direta com o utilizador
final. A sua estratégia, ligada a outra
entidade - o SAMS, baseia-se numa
relação clara de ferramentas,
discurso e estética.

Mais informações →

#ativação #estratégia

#ecossistema #ferramentas

https://www.studium.pt/project/sbn-website-pt/


Mais informações →

#online
CUIDADOS DE SAÚDE

CHUC
As super estruturas de comunicação
digital do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra são um dos
motivos de ativação da marca e da
comunicação CHUC. Através de uma
abordagem global, é possível criar
novas ferramentas de divulgação
e otimizar ferramentas obsoletas.

#megaEstruturas #gestão

#plataforma #branding

https://www.studium.pt/project/chuc-plano-estrategico-digital-2020-2022/


#conhecimento
E INOVAÇÃO

PVC 10 anos
10 anos dedicados a acompanhar
uma marca-evento, caraterizada
pela sua frescura no meio científico
e médico. Porto Vascular Conference
é em 2022 a resposta a uma longa
abordagem estratégica que se
apresenta antes, durante e depois
do evento.

Mais informações →

#ecossistema #gestãoMarca

#evento

https://www.studium.pt/project/porto-vascular-conference-2022/


Mais informações →

#nova&óptima
ABERTA A TODOS

Novóptica
Baseada numa ferramenta digital,
a marca apresenta um discurso para
um público abrangente, provando a
capacidade de se renovar e ajustar
a novas formas de consumo. A marca
relaciona-se com o SBN e SAMS.

#lojaOnline #ecossistema

#estratégia #branding

https://www.studium.pt/project/novoptica-loja-online/


#arquiteturaMarca
QUILÓMETROS DE EXPERIÊNCIAS

CSantos
Relacionada com a marca Mercedes,
a CSantos é mais um exemplo de
uma abordagem global de estratégia,
comunicação e posicionamento da
AMMP. Com especial atenção nas
ferramentas digitais, são elaborados
novos pressupostos de ativação do
consumidor.

Mais informações →

#nome #ativação

#ecossistema #dArte

#ferramentas

https://www.studium.pt/project/rent-a-star-website-app/


Catarina Rodrigues diretora de marca / estrategista

catarina.rodrigues@ammp.pt

Nuno Ribas Amado amplificador de negócio

nunoribasamado@ammp.pt
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