


O PAPEL DA
DHARMA
MARKETING
Mas o que é Dharma Marketing? 

O conceito abrange um Marketing diferente, voltado para o 
Ganha-Ganha, sempre pensando no benefício de todos: 
Clientes, Colaboradores, Proprietários, Sociedade e Meio 
Ambiente.

A Dharma Marketing é uma iniciativa de duas sócias 
empreendedoras, Rebeca Krähenbühl e Marilia Nigaru, que 
tem a visão de entregar serviços de Marketing e Consultoria 
de forma Prática, Simples e Otimizada.



O NOSSO
MARKETING

Marketing Digital Comunicação Visual Consultoria Estratégica



MARKETING
DIGITAL
Quem está fora da web está praticamente fora do mercado. 
Posicione seu negócio nas Redes Sociais, tenha um site 
funcional, e invista em campanhas.

Gestão de 
Redes Sociais

Geração de
Conteúdo

Criação de
WebSite

Newsletter / 
E-mail Marketing Adwords Blog Vídeos



COMUNICACÃO
VISUAL
Invista em ferramentas de sucesso, com retorno rápido e 
eficaz. Desenvolva sua marca pessoal e materiais de 
divulgação com a cara do seu negócio!

- Projeto de Identidade Visual
- Criação de marca
- Redesign de marca
- Cartão de visita
- Folders, Flyers e Banners - Impressos e Web
- Portifólio / Catálogo / Apresentações
- Papelaria institucional (papel timbrado, envelopes, blocos 
de anotações, crachá, etiqueta, pasta...)
- Artes para Brindes
- Arte em Camisetas
- Adesivos
- Comunicação em Ambientes - Fachadas, Sinalização, 3D
- Artes para Plotagem de Carro
- Outdoor
- Embalagem
- Editoração e diagramação (E-books, livros, revistas)
- Consultoria para Conteúdo Promocionais
- Alterações em Materiais Prontos



CONSULTORIA
ESTRATÉGICA
Receba apoio específico para ter resultados mais rápidos. 
Elabore as estratégias de seu negócio.

Consultoria
estratégica

Plano de
negócios

Capacitações Coaching



NOSSO
PORTFÓLIO



"A Dharma me apoiou a estruturar um projeto de marketing digital que 
sozinho eu não conseguiria realizar. Sua equipe é comprometida, 

responsável e atenciosa. Recomendo a todos que desejam aproveitar a 
oportunidade do "boom" do marketing digital na atualidade. Quem não 

investir nisso, está fadado a desaparecer no futuro."

Mauro Maksuri - Coach, Instrutor e criador do Mapeamento de Talentos Online 

"A Casa dos Presentes é grata a Dharma por todo carinho, cuidado e respeito 
com que tratam não só a empresa, mas a memória e história da nossa Casa dos 

Presentes. Obrigada! <3 <3"

Ana Paula Gianini - Gerente de Vendas Casa dos Presentes

DEPOIMENTOS



CONTATO

Rebeca Krähenbühl
(62) 98122-5421
rebeca@dharmamarketing.com.br

Marilia Nigaru
(62) 98303-1103
marilia@dharmamarketing.com.br

/DharmaMKT
@dharma_marketing


