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PRESTIGIOSO E RESPEITADO, UMA REFERÊNCIA E
UMA GARANTIA DE EXCELÊNCIA!

O concurso GRANDS PRIX DU DESIGN homenageia o trabalho dos criadores que buscam melhorar nossa qualidade de vida no ambiente construído, bem como dos seus clientes que confiaram 
neles. Promovendo a valorização e a promoção de uma estética de qualidade, o concurso proporciona aos seus parceiros e aos seus vencedores: prêmios, prestígio, reconhecimento e notoriedade.

A HISTÓRIA CONTINUA A EVOLUIR

DO CANADÁ PARA O MUNDO!

Criado em 2007 na cidade de Montreal o concurso tem o objetivo de reconhecer a excelência 
dos arquitetos e dos designers que produzem obras de notável qualidade. Durante 13 anos, o 
concurso esteve aberto exclusivamente a empresas com sede na província do Quebec (CA). 
Desde 2020, ele está totalmente aberto aos talentos internacionais!

Nas duas primeiras edições internacionais, candidatos de mais de 35 países puderam tirar 
proveito desta oportunidade de conscientização.

DISCIPLINAS

O concurso destina-se a profissionais e estudantes da arquitetura e de design,  
bem como a desenvolvedores, empresários, fabricantes e clientes que tenham convocado 
esses profissionais na realização de seus projetos / produtos, em diversas disciplinas  
e categorias:

UMA ÓTIMA OPORTUNIDADE

O concurso oferece oportunidades de reconhecimento internacional, bem como publicidade, 
promoção e relações públicas para todos os parceiros, candidatos, finalistas e vencedores.

Estes últimos aumentam o reconhecimento da sua marca além de obter um amplo e extenso 
prestígio que inclui oportunidades de cobertura mediática, conquista de mercado e encontro 
de novos clientes.

Para sua 17ª edição, a competição GRANDS PRIX DU DESIGN tem o prazer de abrir sua 
convocação para o quarto ano aos participantes de todo o mundo. pelo terceiro ano 
aos participantes de todo o mundo e permitir-lhes participar de uma das competições  
mais respeitadas.

JÚRI INTERNACIONAL

Profissionais de renome, acadêmicos renomados e membros influentes da imprensa 
recrutados em todo o mundo, usarão seu know-how e experiência para avaliar a excelência dos  
projetos / produtos apresentados.

Acesse a página de inscrição

ARTE E FOTOGRAFIA

COMUNICAÇÃO E  
DESIGN DE MARCAPRODUTO

PAISAGEM E TERRITÓRIOSDESIGN DE INTERIORES

CONSTRUÇÃO E IMÓVEISARQUITETURA

https://int.design/en/grands-prix-du-design/submit/submit-a-project/
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PLATAFORMAS
DO CONCURSO

Os candidatos podem se registrar online através do  
portal INT.design.

Graças aos conteúdos do portal, como as fontes de 
informações e as fontes de inspiração, que incluem artigos 
e notícias do setor; tanto o concurso quanto os parceiros, os 
candidatos e os premiados, se beneficiam durante todo o 
ano da visibilidade dada pelo portal.

Todos os projetos / produtos e fotos 
disponibilizados pelos candidatos ao concurso 
GRAND PRIX DU DESIGN serão expostos no 
portal INT.design, na seção Get Inspired. Eles 
também pode ser acessados pela janela de 
busca do portal.

PORTAL INT.DESIGN      GALAS      REVISTA INTÉRIEURS

PORTAL INT.DESIGN
INFORMAÇÕES SOBRE O CONCURSO E VISIBILIDADE (ONLINE) EXCLUSIVA

A cerimônia de entrega dos prêmios deu origem 
a duas noites glamorosas… encontro dos 
grandes premiados, celebração de excelência… 
tudo está pronto para tornar estas noites de 
Gala em grandes celebrações!

Duas edições da revista de 
interiores são dedicadas aos 
vencedores do concurso.

2 NOITES DE GALAS + 2 REVISTAS

 ■ Arquitetura
 ■ Construção e imóveis
 ■ Paisagem e territórios
 ■ Arte e fotografia

SETEMBRO 2024EDIÇÃO 
LANÇADA NA 

GALA NA  
CIDADE DE 

QUEBEC

EDIÇÃO 
LANÇADA 

NA GALA EM 
MONTREAL

17ª EDIÇÃO

 ■ Design de interiores
 ■ Produto
 ■ Comunicação e design de marca

OUTUBRO 2024
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BENEFÍCIOS

Não importa seu status (profissional ou estudante), seu tempo de carreira ou tamanho de sua equipe, o GRANDS PRIX DU DESIGN é para você!

Um prêmio atribuído pelo prestigiado concurso GRAND PRIX DU DESIGN é uma garantia de excelência e uma referência internacional. A impressionante lista de vencedores dos prêmios 
ao longo dos primeiros 17 anos da competição inclui jovens estúdios em início de carreira, bem como empresas líderes responsáveis pelos projetos de grande escala e produtos com design 
reconhecido no mundo todo.

O ICÔNICO TROFÉU GRANDS PRIX DU DESIGN
Com um design único, o troféu do GRANDS PRIX DU DESIGN pode ter um lugar de 
destaque no seu escritório ou estúdio. 

A cada ano, a nova cor dentro do troféu é atualizada. Comece a sua coleção!

DIREITO DE UTILIZAÇÃO PARA TODA A VIDA 
O logo atribuído aos Premiados do GRANDS PRIX DU DESIGN é uma ferramenta que mostra 
a qualidade do seu projeto / produto e desempenha um papel positivo na tomada de decisão 
dos clientes.

Como premiado, você receberá uma licença vitalícia de utilização e poderá integrar o logo do 
concurso em suas próprias ferramentas de comunicação.

FAÇA A SUA PRÓPRIA HISTÓRIA
Ser um premiado do GRANDS PRIX DU DESIGN potencializa a criação de sua fama profissional além de permitir obter reconhecimento como um dos principais especialistas em sua área.
Participar desse concursos de design é uma estratégia de marketing inteligente e uma maneira eficaz de construir laços fortes com a sua comunidade profissional.
Simplesmente, não há melhor construtor de credibilidade do que ser premiado em uma competição profissional reconhecida internacionalmente.

SilverBronze Gold
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FAÇA DA SUA VITÓRIA, A PEÇA CHAVE DA SUA  
ESTRATÉGIA DE MARKETING

 ■ Imprima o seu Certificado de Premiação e exiba-o com orgulho;
 ■ Adicione Premiado(a) às descrições de sua empresa ou do seu produto;
 ■ Insira o logo Premiado(a) do GRANDS PRIX DU DESIGN na sua assinatura de e-mail;
 ■ Divulgue sua indicação nas mídias de seu setor e região;
 ■ Preencha os blogs que cobrem áreas da indústria;
 ■ Publique a sua vitória nas redes sociais.

2 

DESTAQUE NO PORTAL INT.DESIGN
Cada participante beneficia-se de uma visibilidade exclusiva no portal INT.design, uma 
plataforma de conteúdo digital que visa promover a excelência da arquitetura e do design.

SEÇÃO “GET INSPIRED”
Todas as imagens dos projetos/produtos apresentados, bem como os contatos das 
empresas e autores envolvidos, serão adicionados gratuitamente à seção “GET INSPIRED” 
do portal web.

PAGINA DOS PREMIADOS
Cada projeto e produto vencedor receberá visibilidade e uma página na seção 
CERTIFICATIONS & WINNERS do site GRANDS PRIX DU DESIGN. Os projetos e produtos 
vencedores, assim como as informações de contato da empresa vencedora e/ou designer/
arquiteto serão incluídos.
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REVISTA INTÉRIEURS
Os premiados das categorias: Platina, Grande Prêmio, Grande Prêmio Internacional e Prêmio 
do Ano serão apresentados na revista INTÉRIEURS, aumentando assim a visibilidade dos 
seus projetos / produtos para o seu públicos-alvo. INTÉRIEURS é distribuído, em formato 
digital e impresso, a uma grande variedade de profissionais, empresas e clientes potenciais.

Gold
GRANDS PRIX
DU DESIGN

By

����������������
Co-president
Agence PID
GRANDS PRIX DU DESIGN 

���������������
Co-president 
Agence PID
GRANDS PRIX DU DESIGN

17th EDITION 2024
Discipline:

Category:

Sub-category:

Platinum Winner
GRANDS PRIX 
DU DESIGN

By

����������������
Co-president
Agence PID
GRANDS PRIX DU DESIGN 

���������������
Co-president 
Agence PID
GRANDS PRIX DU DESIGN

EDITION
Discipline:

Category:

Sub-category:

#GRANDS
PRIXDU
DESIGN
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Seja para manter os clientes atuais ou para conquistar novos, o título “Premiado no GRANDS PRIX DU DESIGN”, que você pode usar agora, valida a excelência do seu trabalho e dá aos seus 
clientes a confiança que eles precisam para investir na sua empresa.

MELHORES OPORTUNIDADES
Ser um premiado aumenta grandemente as vendas de produtos e de projetos. O logo 
vencedor do GRANDS PRIX DU DESIGN incentiva clientes indecisos a tomar uma 
decisão favorável sobre possíveis investimentos na sua empresa.

Participar de um concurso de design renomado, funciona como um investimento para 
toda a vida em seu produto / projeto ou em sua empresa.

OS SEUS CLIENTES VÃO ADORAR!
Os clientes amam o reconhecimento profissional tanto quanto os arquitetos e designers. Ganhar um prêmio não só valida um projeto, mas também valida o(s) seu(s) autor(es). 

 ■ Ser citado em uma publicação do setor, ver seu nome na lista de créditos do seu projeto; 
 ■ Mostrar à sua empresa que o seu projeto / produto foi reconhecido por profissionais de outras empresas é uma conquista altamente valorizada pelos clientes;
 ■ Submeter um projeto / produto à um concurso, significa que você está confiante e orgulhoso do trabalho realizado. Isso só pode fortalecer a sua confiança, além de muitas vezes 
levá-lo a outros contratos e oportunidades de desenvolver a sua criatividade.

DESTAQUE-SE E AUMENTE A SUA VISIBILIDADE
O concurso GRANDS PRIX DU DESIGN é um selo independente de excelência e um indicador 
excepcional de sucesso. Tornar-se um vencedor do grande prêmio o destacará da concorrência.

Ao enviar um projeto ou um produto, selecionando cuidadosamente a(s) categoria(s) em que ele 
será apresentado, você poderá atingir um nicho de mercado que o diferenciará da concorrência e 
aumentará as suas chances de vitória.

Ganhar um prêmio como o GRANDS PRIX DU DESIGN e promovê-lo, é uma ótima maneira de 
diferenciar sua empresa das demais.
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ABRA O CHAMPANHE PARA COMEMORAR
O GRANDS PRIX DU DESIGN é uma forma pública de ter o seu trabalho reconhecido e as 
realizações de sua equipe reconhecidas. A premiação é simplesmente uma ótima razão para se 
reunir com colegas e comemorar o trabalho árduo que valeu a pena! Além de ser uma maneira 
eficaz de elevar o espírito de equipe e de encorajar seus profissionais à enfrentarem novos desafios!

Ser um premiado do GRANDS PRIX DU DESIGN fortalece a sua marca, atrai novos talentos e desperta o interesse de investidores e colaboradores potenciais.

ATRAIA OS MAIS TALENTOSOS
Sejamos honestos, a maioria dos arquitetos e designers querem trabalhar em empresas 
onde possam ver sua criatividade brilhar e ter a oportunidade de receber prêmios e 
elogios. A perfeição atrai a perfeição. 

Em empresas premiadas, geralmente você têm a oportunidade de trabalhar com os 
arquitetos e designers mais talentosos e altamente qualificados, que desejam unir 
forças à uma equipe vencedora.

É HORA DE BRILHAR
Durante as noites de Gala do GRAND PRIX DU DESIGN realizadas nas cidades de Montreal 
e de Quebec, os vencedores serão anunciados ao vivo. Os premiados nas categorias Grande 
Prêmio, Grande Prêmio Internacional e Prêmio do Ano receberão seus troféus no palco junto 
às suas equipes. Eles serão premiados diante de um seleto público da indústria da arquitetura e  
do design.

FESTEJE COM VELHOS E NOVOS AMIGOS
Comemore com seus amigos e faça novas amizades através das incríveis oportunidades de 
aumentar o seu network durante as noites de Gala que acontecerão em Quebec e Montreal.
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Claro que ser premiado traz credibilidade e fama, mas o concurso não se resume apenas à isso. Também se deve considerar a visibilidade recebida, novos contatos e possíveis acordos comerciais 
que independem do resultado. Portanto, desde o início há outros benefícios ao participar do concurso que são bem relevantes.

ELEVAR A MORAL E CONSTRUIR UM  
ESPÍRITO DE EQUIPE SÓLIDO
Enviar um projeto para um concurso de design transmite uma mensagem positiva 
à sua equipe além de deixá-los orgulhosos do trabalho feito. Isso é altamente 
motivante para as pessoas envolvidas, especialmente se todos os membros da 
empresa que contribuíram para o sucesso do projeto forem reconhecidos.

Mesmo que seja um projeto fictício, inscrevê-lo no concurso traz benefícios. Por 
exemplo, em uma reunião de equipe, você pode comparar as ideias do quão 
inovador, poderoso e eficaz o trabalho tem sido para resolver os problemas do 
seu cliente.

Enviar as candidaturas da sua equipe é uma boa forma de apresentar 
os valores de sua empresa aos seus atuais e potenciais clientes.

UM EXERCÍCIO EFICAZ
A preparação da candidatura à um concurso requer a revisão de um projeto e a  
redação de uma narrativa que valide as soluções visuais empregadas e explique as opções 
de arquitetura / design. Esse costuma ser um exercício difícil para os profissionais, mas na 
verdade é essencial para entender o valor subjacente das escolhas tomadas.

Preparar-se para uma candidatura é igualmente uma boa prática de apresentação do seu 
trabalho à seus clientes, às organizações, aos patrocinadores e à outras empresas interessadas. 
Logo, essa prática o torna melhor, pois aumenta as suas habilidades!
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INFORMAÇÕES & DADOS DIGITAIS

1 Informações de contato da empresa, do profissional ou do estudante que está 
enviando a inscrição; (obrigatório)

2 Nome do projeto / produto; (obrigatório)

3 No ato da inscrição, nome da(s) empresa(s), do(s) profissional(s), do(s) consórcio ou 
do estudante(s) exatamente como devem aparecer no certificado ou no troféu, caso 
o projeto seja premiado; (obrigatório)

4  Nome, web site e as categorias profissionais (ex: eletricista, carpinteiro, engenheiro...) 
que colaboraram no projeto / produto; (opcional)  
Cadastre a sua empresa, isso aparecerá na página promocional no portal.

5 Se sua empresa for elegível ao Prêmio Novos Talentos, é necessário o currículo ou  
a biografia do(s) autores(s); (obrigatório caso selecionado)

6 Nome do cliente do projeto, do fabricante do produto, do curso técnico ou da 
universidade do estudante; (obrigatório)  
(se necessário, marque a caixa confidencial)

7 Escolha da disciplina e da(s) categoria(s)* nas quais você deseja se inscrever. 
(obrigatório) 
* Note que uma vez que o pagamento do seu projeto tenha sido feito, será impossível modificar ou deletar  
   a(s) categoria(s) escolhida(s). Caso queira adicionar uma nova categoria, será necessário reenviar seu     
   projeto como se fosse um novo projeto.

Uma vez paga a inscrição, você terá até a data final das inscrições online para enviar ou modificar as informações e os dados digitais do(s) seu(s) projeto(s).

Prossiga ao pagamento

1  Na seção - Profissional(s), equipe responsável pelo projeto / produto:  
Adicione foto(s) do projeto e o(s) nome(s) do(s) profissional(s) envolvidos ou da 
equipe. Se não houver fotos disponíveis, adicione o logo da empresa; (obrigatório)

2 Até 10 fotos* por projeto / produto. Formato JPG ou PNG. Idealmente, 3 a 5 fotos 
entre as 10 devem ser em 300 dpi para uma dimensão mínima de 10 por 12 
polegadas e representar bem o seu projecto. Serão utilizadas para a publicação na 
revista INTÉRIEURS se o seu projecto for vencedor; (obrigatório) 
*Para algumas categorias, será sugerido que você adicione tags de identificação às suas fotos para dar-lhes   
  melhor visibilidade na busca da seção Get Inspired do portal INT.design. Este processo é opcional, mas     
  proporcionará à sua empresa uma visibilidade incomparável.(opcional)

3 Qualquer outro documento considerado relevante (planta baixa, desenho técnico, 
renderizações finais, corte e elevação, representação tridimensional, especificações, 
PDF de múltiplas páginas ou vídeo explicativo); (opcional)

4 Textos explicativos do projeto / produto, um para a sua publicidade e outro, 
diferente se desejado, para os membros do júri. O texto deve ter cerca de 3.500 
caracteres e deve constar nos idiomas (francês e inglês) (obrigatório) 
a) Seu texto promocional será veiculado em nossas comunicações e no site do concurso. 
b) Em relação ao seu texto para o Júri, a descrição do projeto deve conter: os objetivos e como eles        
     foram alcançados, os desafios de concepção, as inovações tecnológicas e / ou na utilização dos materiais,      
     o impacto social e ambiental. A descrição dos produtos deve conter: as dimensões, os materiais, as       
     técnicas de fabricação e o processo de fabricação . Por favor, consulte os critérios de avaliação do júri para  
     elaborar uma descrição atraente do projeto / produto.

https://int.design/en/grands-prix-du-design/about/evaluation-criteria/
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CATEGORIAS ADICIONAIS
Inscreva seu projeto / produto em mais de uma (1) categoria e ganhe 50% de desconto em cada categorias adicionais (2 e mais).

PROJETOS / PRODUTOS ADICIONAIS
Inscreva mais de um (1) projeto / produto e ganhe 20% de desconto em seus projetos / produtos adicionais (2 e mais)

Uma vez inscrito em uma categoria, seu projeto / produto também concorre ao “Prêmio Especial” da categoria. São oferecidos a um custo 
menor e visam premiar características específicas de um projeto.

* Um projeto pode ser inscrito na categoria “Prêmio Especial” apenas se já estiver inscrito em uma categoria regular.

- 2
0

%
- 5

0
%

PRAZOS & 
TARIFAS

PERÍODO DE 
INSCRIÇÃO

TARIFA REDUZIDA TARIFA REGULAR TARIFA FINAL

15 de junho a  
31 de outubro de 2023

1 de novembro de 2023 
a 31 de janeiro de 2024

1 de fevereiro a  
1 de abril de 2024

PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS (arquitetos, 

marceneiros, etc.)
US$ 280 US$ 340 US$ 400

ARTE & FOTOGRAFIA
US$ 85 US$ 105 US$ 125

ESTUDANTES
US$ 85 US$ 105 US$ 125

PRÊMIO ESPECIAL* US$ 105 US$ 125 US$ 150
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No encerramento das inscrições, uma verificação é realizada para determinar a SELEÇÃO OFICIAL 
do GRAND PRIX DU DESIGN, esta primeira rodada consiste em selecionar as inscrições qualificadas 
e prepará-las para a avaliação do Júri Internacional.

Em uma escala de pontos entre 1 à 100, o Júri atribuirá a cada projeto / produto a pontuação que 
definirá o tipo de certificação à ser recebida por cada participante. Os certificados Ouro, Prata ou 
Bronze serão concedidos aos projetos / produtos que, na opinião dos membros do Júri, tenham 
atendido ou superado os critérios de avaliação de um boa arquitetura ou de um bom design.

Pode haver vários ou nenhum premiado Ouro, Prata e Bronze em cada categoria, dependendo da 
pontuação concedida pelo Júri.

ENTREGA DOS PRÊMIOS
Um (1) Prêmio Platina será concedido á cada 
categoria*. Com base na pontuação de 1 à 100, 
o Prêmio Platina será concedido ao projeto / 
produto com a pontuação mais alta (acima de 
80). O participante receberá um troféu referente 
à esse prêmio.

* Se nenhum dos projetos enviados pontuarem acima de 80%,      
   podem haver categorias sem a premiação Platina. 

Os projetos / produtos que obtiverem o certificado Ouro, ou seja, avaliados entre 80 e 100 pontos, 
tornam-se automaticamente finalistas elegíveis para os prêmios: Platina, Grande Prêmio e Prêmio do 
Ano. O anúncio dos finalistas será comunicado online (portal, newsletter e redes sociais).

O anúncio dos premiados Platina, Grande Prêmio e Prêmio do Ano será feito durante uma das duas 
noites de Gala (Quebec e Montreal).

SilverBronze Gold

60 - 69 pts 70 - 79 pts 80 - 100 pts

 ■ Arquitetura
 ■ Design de interiores
 ■ Construção e imóveis
 ■ Produto
 ■ Comunicação e design de marca
 ■ Paisagem e territórios
 ■ Arte e fotografia

Com base na pontuação de 1 à 100, o prêmio será concedido aos 50 projetos / 
produtos que obtiverem as melhores pontuações do Júri Internacional, em todas as 
disciplinas e categorias, entre os candidatos participantes.

GRANDE PRÊMIO INTERNACIONAL

Top 50 de todos os candidatos, disciplinas e categorias combinadas, determinará 
os melhores projetos / produtos e os principais vencedores que receberão o troféu 
“Grande Prêmio Internacional”. 

GRANDE PRÊMIO

Para dar continuidade à sua missão original (premiação local), essa premiação conferirá 
o troféu “Grande Prêmio” aos 50 melhores projetos / produtos apresentados pelos 
candidatos do Canadá. Os candidatos cujo projeto / produto for incluído no Top50 
Internacional receberão o troféu “ Grande Prêmio Internacional”.

Um troféu “Prêmio do Ano” será concedido a um projeto / produto em cada uma das 
categorias de disciplina da competição. Os vencedores serão escolhidos pelo Júri via 
videoconferência segundo a deliberação de seus projetos preferidos.
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Outubro
Montreal

2a Noite de Gala 
entrega dos prêmios

Divulgação dos grandes 
premiados - 2a parte

Lançamento da  
2ª edição especial  

da revista INTÉRIEURS  
dedicada ao prêmio

Outubro 2024Setembro 2024

Abril-Maio 2024

Verão 2024

Deliberação online pelo Júri Internacional

Divulgação dos premiados Ouro, Prata e Bronze
Os premiados Ouro tornam-se os finalistas do GRAND PRIX DU DESIGN  

e têm a chance de se tornar os vencedores Platina, Grande Prêmio,  
Grand Prêmio Internacional e Prêmio do Ano.

ENTREGA DOS PRÊMIOSINSCRIÇÕES ABERTAS

JÚRI

FINALISTAS

CALENDÁRIO 2023 - 2024

GRANDS 
PRIX 

DU DESIGN

15 de junho a  
31 de outubro

1 de novembro a  
31 de janeiro

1 de fevereiro a  
1 de abril 

Tarifa de  
pré-venda Tarifa regular Tarifa final

Inscrições abertas Inscrições abertas Período final  
das inscrições

Setembro
Quebec

1a Noite de Gala 
entrega dos prêmios

Divulgação dos grandes 
premiados - 1a parte

Lançamento da  
1ª edição especial  

da revista INTÉRIEURS 
dedicada ao prêmio

Network e turismo na 
cidade do Québec

Setembro 2023 - Abril 2024
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DISCIPLINAS & CATEGORIAS

Informações sobre as disciplinas aqui.

ArquiteturA
 ■ Edifício comercial e de escritórios
 ■ Edifício cultural
 ■ Edifício educacional
 ■ Edifício Institucional
 ■ Edifício Residencial
 ■ Edifício para esportes e lazer
 ■ Casa Particular
 ■ Fachada
 ■ Infra-estrutura
 ■ Instalação temporária
 ■ Valor Contínuo

Design De interiores
 ■ Acomodação
 ■ Espaço comercial
 ■ Cultura
 ■ Educação
 ■ Assistência médica
 ■ Instituição
 ■ Escritório
 ■ Residência
 ■ Restaurante & Bar
 ■ Esportes e Lazer
 ■ Transporte

PAisAgem e territórios
 ■ Projeto de Projeto Cívico
 ■ Projeto Comercial e de Escritório
 ■ Projeto Cultural e Institucional
 ■ Paisagismo de fachadas
 ■ Telhado verde
 ■ Parkland / Street Terrace
 ■ Rua de pedestres /  

Rua compartilhada
 ■ Residência Privada
 ■ Piscina e terraço
 ■ Telhado de terraço
 ■ Projeto TOD 
 ■ Plano de desenho urbano

ProDuto 
 ■ Arquitetônico
 ■ Automotivo & Transporte
 ■ Decorativo 
 ■ Eletrônica e Digital 
 ■ Fauna e Flora
 ■ Móveis
 ■ Eletrodomésticos
 ■ Cozinha & Banheiro
 ■ Estilo de vida e viagens
 ■ Dispositivo de iluminação 
 ■ Médico 
 ■ Equipamentos esportivos  

e de recreação

Construção e imóveis
 ■ Construção comercial 
 ■ Construção Residencial
 ■ Desenvolvimento comercial
 ■ Desenvolvimento de  

hotéis e resorts
 ■ Desenvolvimento Residencial
 ■ Desenvolvimento do  

Complexo Esportivo e de Lazer
 ■ Desenvolvimento de uso misto
 ■ Desenvolvimento da TOD
 ■ Projeto Futuro - Em breve

ComuniCAção e  
Design De mArCA

 ■ Identidade de marca
 ■ O universo da marca
 ■ Ferramenta de  

Comunicação Corporativa
 ■ Ilustração
 ■ Desenho de logotipo 
 ■ Instalação Mural & Artística
 ■ Embalagem
 ■ Pôster
 ■ Publicação
 ■ Sinalização
 ■ Marketing Tradicional/Digital
 ■ Web

Arte e fotogrAfiA
 ■ Obras de arte - Espaço comercial
 ■ Obras de arte - Espaço Público
 ■ Obras de arte - Espaço Residencial
 ■ Arte urbana
 ■ Arte visual
 ■ Fotografia Arquitetônica
 ■ Fotografia de design de interiores
 ■ Fotografia Paisagística
 ■ Fotografia de produto

estuDAnte
 ■ Arquitetura
 ■ Design de interiores 
 ■ Projeto gráfico
 ■ Desenho Industrial
 ■ Desenho Urbano / Paisagem
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