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Acabamos de lançar nosso novo site!
Dirigida pela jornalista Marta Bertel-

li, a M.Bertelli tem sede em Floria-

nópolis/SC, e acolhe quatro déca-

das de experiência da profissional. 

Com uma equipe experiente de jor-

nalistas e parceiros nas áreas de de-

sign, fotografia, vídeo e tradução, 

a M.Bertelli tem como foco princi-

pal levar soluções criativas para o 

seu evento, sua organização ou sua 

empresa, em todos os formatos e 

abrangências. 

CONFIR A: mbertelli.com.br

Parceria traz a Bee Creative para o Sul
Novidade! A M.Bertelli Comunicação 

e a Vitelli Design, de Santa Catarina, 

acabaram de formalizar uma parceria 

com a Bee Creative, agência all-line 

especializada em atender multi na-

cionais e negócios disruptivos.  

A agência é sediada em Campinas 

(SP) e passa a contar com nossos 

escritórios para prospecção e atendi-

mento. Don Possignolo, o CEO, foun-

der & partner da agência, considera 

que as empresas de comunicação 

devem estar melhor preparadas 

para atender o mercado B2B em 

suas especificidades, atividade que a 

Bee se propõe a desenvolver agora 

também no Sul do País. Outra questão 

fundamental vem de aplicar uma  

comunicação 360, focada nas neces-

sidades do cliente. Veja a reporta-

gem publicada no Portal Acontecendo 

Aqui para saber mais.

Presença no 13º 
Concred Digital 
Nossa esquipe atendeu mais um 

grande evento da cliente Confebras 

no mês de agosto. Atuamos em duas 

frentes: na cobertura do 13º Con-

gresso Brasileiro do Cooperativismo 

de Crédito em São Paulo, com jor-

nalista parceira da capital e com 

apoio da equipe remota em Santa 

Catarina. Uma maratona adorável 

em estúdios virtuais, incluindo assis-

tência à equipe local para a produ-

ção de vídeos, redação diária de 

materiais à imprensa nacional e 

aos portais especializados, orga-

nização de entrevistas sobre os 

painéis, palestras e debates para-

lelos. O evento reuniu mais de 2.800 

participantes online, incluindo a 

turma animada do Espaço Inte-

gração Juventude, criado espe-

cialmente para tratar da temática 

jovem e dos desafios que batem à 

porta das novas gerações.  

O Concred tratou dos grandes  

temas do momento para o setor - 

de inovação a cenários econômi-

cos, das novas funcionalidades do 

sistema financeiro às novidades 

dos sistemas cooperativos. Muito 

aprendizado e informação para 

processar! 

O futuro é COOP!!!

Possignolo, Bertelli e Vitelli 
são parceiros para atender 
o mercado do Sul.


