Resultados premiados
A capacidade de adequação dos serviços Full Market possibilita o desenvolvimento de
novos produtos e a estruturação mercadológica de nossos clientes.
Desenvolvemos mais que conceitos, desenvolvemos novos mercados e os qualificamos
como inovações e os tornamos reconhecidos no Brasil e em todo o mundo.

Estratégia Empresarial
Projeto de Sucesso ganhador do Prêmio em sua 14ª edição.
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parceria estratégica
para sua empresa crescer
simplifying your
business

Estratégia Empresarial
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Parcerias
Estratégias
Inovações
Recursos
Pesquisas

Mercado mais completo para
sua empresa e seus produtos.

Pesquisa Quantitativa,
Pesquisa Qualitativa e Big Data
Oferecemos entendimento das
características do segmento de mercado dos
clientes para balizamento das ações ou
mesmo para mensurar o potencial
mercadológico de cada produto e linha das
empresas.

A Full Market há mais de 23 anos oferece
completa assessoria para ampliar a
competitividade de sua empresa e produto no
mercado nacional e internacional.

Inteligência e Estratégia Comercial

Américas Central e do Sul além de África, Europa
e Austrália atuando com empresas líderes de
diversos segmentos.

A capacidade de transformar dados em
informações e informações em
conhecimentos para a tomada de decisões,
com foco à conquista e à manutenção de
mercados.

Diferentes portes de empresas atendidas com
diferentes ferramentas, cada uma com objetivo de
oferecer um serviço completo.

soluções flexíveis que
seu negócio precisa
Sinergia completa e objetivada no resultado, reduzindo custos e prazos
A Full Market entende e atua de forma a
centralizar o gerenciamento de ações tanto
mercadológicas como administrativas que são
inerentes ao processo de expansão, jointventures, captação de recursos, inovações
tecnológicas ou venda de parte de participação
acionária.
Sendo assim, a equipe da Full Market pesquisa,
analisa, planeja e contrata diferentes parceiros,
tornando-se responsável contratualmente pelo
resultado. Esta sinergia impulsiona a nossos
clientes um melhor resultado e em menor tempo.

Serviços Full Market

Planejamento Empresarial
Planejamento Estratégico
Lançamento de Produtos
Pesquisa de Mercado
Design e Gestão de Embalagens
Promoção Internacional
Avaliações e aquisições
Inovações em produtos e processos

Soluções Customizadas
Serviços dirigidos a necessidade,
porte e segmento de cada cliente.
Contratação de parceria de acordo
com o modelo de negócio.
Avaliações e realinhamentos ao
projeto de forma constante
garantem economia e
objetividade ao projeto.

Reestruturação
Para conquistar maiores resultados de ciclo
de vida de uma empresa ou produto
atuamos de forma a otimizar processos,
eliminar perdas e ampliar lucratividade.

A necessidades de maior competitividade
nacional e/ou internacional das empresas,
independentemente do porte, atuamos
desenvolvendo e solidificando desde a
cultura até a inovação de produtos.
Acompanhamos e orientamos todo o ciclo
deste processo, incluindo estreitamento e
gestão entre a empresa e instituições e
programas de fomento. Entregamos ganho
de competitividade real e sustentável.

Monitoramento

www.fllmkt.com.br

Exclusivo serviço de
acompanhamento e avaliação on
line de projetos e parceiros
oferecendo maior nível de
informações de todas as ações,
inclusive custos, percentuais
concluídos e tempo estimado a ser
percorrido de cada ação envolvida.
Completa transparência
oferecendo maior credibilidade de
nossos serviços e responsabilidade
perante cada cliente.

Mais de 15 anos desenvolvendo design de
novos produtos, embalagens e marcas para
diversas empresas e segmentos.
Mais de 700 produtos, 5 prêmios e muita
criatividade e eficiência.
Design gráfico e estrutural com softwares e
profissionais específicos.

Comunicação Eficiente

Novo serviço voltado a promover empresas
e marcas, com o futebol e outras
modalidades de esportes. Word Cup 2014 e
Olympic Games 20016, no Brasil oferecerão
excelentes ganhos de imagem e fixação de
marcas nos cenários nacional e internacional.

Agilidade em oferecer aos clientes
linhas diretas de comunicação
entre a Full Market ou qualquer
um de nossos parceiros
comerciais.
Toda a rede de parceiros e
colaboradores ao projeto com
acesso 24 horas por dia.

