
DESIGN &
COMUNICAÇÃO



Aqui na Oficina De La Madre, amamos e cuidamos da 
identidade visual e da sua marca como se fosse um filho. 
Atendemos de maneira criativa e rápida, pequenas empresas e 
empreendedoras que buscam uma comunicação diferenciada 
e de qualidade.  

Também adoramos dar vida a sua festa ou evento, seja ele 
social ou corporativo, transformando-o em um momento único 
através de uma identidade visual exclusiva e uma papelaria 
customizada com muito carinho.



Design feito

Seja para sua empresa, festa ou evento :)

com
amor de Mãe



O QUE 
FAZEMOS
Design & Marketing

1. Identidade Visual / Branding:
Conceito, Naming, Logomarca, Business Card, 
Papelaria, Embalagem, Folders, Guia de Uso
da Marca.
 2. Sites / Blogs em WordPress
Layouts personalizados para seu 
blog ou site em WordPress.

3. Redes Sociais
Personalização de FanPage do Facebook,
criação de posts e anúncios.

4. Apresentações
Apresentações em PPT diferenciadas e feitas sob medida 
para seu negócio.



1. Quadros Personalizados:
Quadros de nascimento ou com o nome
do bebê/criança.

2. Retratos Ilustrados

3. Posters Ilustrados para crianças

4. Quadros Taylor Made:
Quer dar um presente especial para o seu
namorado, pai, mãe, madrinha, pediatra,
marido etc? Um quadro personalizado é um 
presente criativo e cheio de significado.
Ele pode ser customizado com alguma frase inspiradora, 
motivacional, um trecho de uma música ou o que você quiser! 
Ideal para surpreender e emocionar :)

O QUE 
FAZEMOS
Decor & Special Gifts



3. Chalkboards para aniversários, casamentos,
noivados e outras comemorações.

4. Lembrancinhas Personalizadas

O QUE 
FAZEMOS
Party & Gifts

1. Identidade Visual para festas e eventos:
Brasão, marca, cores e elementos visuais 
que serão a base para o desenvolvimento 
de todas as peças gráficas do evento. 

2. Papelaria de Festa Personalizada
Convites, toppers, bandeirolas, placas de 
sinalização, cardápio, etc.



Querer ver você e o seu negócio 
crescerem, com saúde, sabedoria e 
de modo sustentável.
Isso só pode ser
coisa de mãe.







Querer ver você feliz, satisfeito 
e com brilho nos olhos!
Isso só pode ser
coisa de mãe.





Porque o Amor

E no atendimento, comprometimento, 
profissionalismo e na dedicação com 
foco nos resultados.

está nos detalhes



ESTAMOS 
NAS REDES
Conheça mais!

/OficinaDeLaMadre

behance.net/maysa_crowder

pinterest.com/oficinadlm



+11 99374 0915

Maysa Crowder

Fale Comigo!

contato@oficinadelamadre.com.br

oficinadelamadre.com.br


