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TESOURINHOS DA COMUNICAÇÃO

INCURSO

ÚLTIMAS A DARQUEFALAR

Celeste Prize 2013
5ª edição do concurso de 
artes contemporâneas.

Prémio: 
4000€ por categoria
3500€ escolha do curador
500€ escolha do público

Fotofilmic 2013
Concurso na categoria de 
vídeo.

Prémios: 
1º lugar - 500$ (dólares)
2º lugar - 300$ (dólares)
3º lugar - 200$ (dólares)

http://fotofilmic.com/what-it-is/ http://www.celesteprize.com/celesteprize2013/

Portugal na CBS

Do Porto a Sintra, de Lisboa ao coração 
da serra algarvia. A excelência do jorna-
lismo da CBS News contou com a produ-
ção da Darquefalar. 3 reportagens com o 
que de melhor se faz por cá, para ver em 2013.
(ler mais)

II Gala do Desporto
Loulé Concelho 2013

Nos espaços verdes, no mar, na rua 
ou nos pavilhões desportivos, do 
lazer à alta competição, Loulé inspira a prática de des-
porto. Um retrato-reportagem numa produção da Dar-
quefalar.  (ler mais)

http://www.youtube.com/watch?v=eBJkzZGTMC0

Anúncio 
Coca-Cola 
2011

http://www.youtube.com/watch?v=uMWxCCoKQTM

Anúncio 
Omo

http://www.youtube.com/watch?v=oPdI3xrg7Sk

EM DESTAQUE

Apresente o seu negócio ao mundo numa 
montra global.

Aposte numa Produção Audiovisual capaz de des-
pertar os 5 sentidos e que não vai deixar ninguém 
indiferente. Na Darquefalar encontrará o parceiro 
ideal para produzir o seu Spot ou Vídeo Institu-
cional.

A visibilidade conquistada pela sua empresa será 
um dos principais fatores para alcançar o sucesso.  

As plataformas online são atualmente o principal 
meio de divulgação, promoção e negociação 
empresarial à escala mundial.

Não fique fora deste mundo!! 
Apresentamos soluções à mediada do seu negó-
cio.

DARQUEFALAR, COMUNICAMOS A SEU LADO

Campanha válida até 
final de Setembro.SOLICITE ORÇAMENTO AQUI

RESPONDEMOS EM 24H Oferta de 3 meses de Gestão 
de Conteúdos para Website e 
Redes Sociais do seu negócio!


