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Olá!
-

somos a

A MUNDOPINGUM é uma agência criativa e de publicidade  que 
já conta com 9 anos de experiência no mercado empresarial.

Ao longo destes anos temos vindo a criar novas áreas de
negócio de forma a conseguir acompanhar todas as
necessidades da sua empresa.

Desde a parte criativa, web design, video, fotografia e produção 
digital em grande e pequeno formato.

Temos uma equipa dinâmica e jovem pronta para ajudar a ala-
vancar a sua empresa. 

Para explicar melhor os nossos serviços, podemos agendar 
uma reunião com a vossa equipa.     



vídeo

Blue Pharma
Institucional

Vetlima
Promocional

Sivac
Promocional

Sinfo
Promocional

Transportamos palavras para vídeos promocionais que prendem 
atenções e emoções.

Play

Play

Play

Play
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https://www.youtube.com/watch?v=hY7CoqmDi8w&t
https://www.youtube.com/watch?v=VE-sS7XrBGE&t
https://www.youtube.com/watch?v=i2I-ahzRC6A&t
https://www.youtube.com/watch?v=LJn5-yizmuM


vídeo

Feira de Maio
Institucional

Ávinho
Promocional

COVID
Promocional

Play

Play

Play

Festas Nª Sª Assunção
Promocional
Play

Pode assistir a mais alguns  vídeos no nosso canal de youtube.
youtube.com/mundopinguimpt
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https://www.youtube.com/watch?v=tJxeF3NDc6w
https://www.youtube.com/watch?v=V6MbxsAnto0
https://www.youtube.com/watch?v=X_beWmRMHos&t
https://www.youtube.com/watch?v=aEpTHuccka0&t=
https://www.youtube.com/user/mundopinguimpt/videos?view=0&sort=dd&flow=grid


Já ajudamos a criar e a melhorar mais de 400 empresas por 
todo o país, a sua pode ser a próxima.

design
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Construaza
construaza.com

Vale de Mouros
valedemouros.pt

Tradifana
tradifana.pt

A Fábrica de 
Cavacas das Caldas

cavacasdascaldas.pt

Colégio Monte Flor
monteflor.pt

web 
design

mundopinguim.pt

https://tradifana.pt/
http://www.valedemouros.pt/
http://www.construaza.com/
http://colegiomonteflor.pt/
http://cavacasdascaldas.pt/


Fotos de produto

Tradifana

Aliamos a técnica, a sensibilidade e o material necessário
para satisfazer as suas pretensões.

AQUI.

Aceda às nossas sessões de fotos de produto AQUI.

Cavacas das 
Caldas

Traditional
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https://photos.google.com/share/AF1QipOwd4J44XyvWWhOCzFYc7zbTu1M8YJznKRcXKWvtXwAzMGGl4x_n4FvyQoYmHHAMA?key=WV9oaC1STm02N012OFpJMjdHSndoLXlIMlpsbHJR
https://photos.google.com/share/AF1QipO-HrUueu4S6XCVbGBEIR2fzx4Vw8GUEkXEgU5Z_JhVV5IQJsWUDS_SksyyIDoFYg?key=X0k0bnBpdUpGTWV6cHYwNkkzR0x3SGFvVi1PVThn


Impressão para tudo o que a sua empresa precisa.
Porque nem sempre a qualidade se tem de pagar caro.

Decoração total 
de stands e balcões

impressão digital

mundopinguim.pt



Roll ups
X banners
Pop Ups 
entre outras estruturas.

Impressão de estacionários
completos

impressão digital
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A mundopinguim conta com uma vasta quantidade de brindes.

Trabalhamos com uma longa lista de peças de 
vestuário, a nossa estampagem pode ser feita 
com flex de corte, flex de impressão ou subli-
mação.

Estampagem

Temos uma vasta variedade de cores para as 
nossas placas de acrílico, para o que melhor se 
adaptar ao seu projeto.

Acrílicos

Temos mais de 20 modelos de canetas dispo-
níveis em várias cores. Dependendo do 
modelo as mesmas podem ser gravadas a 
laser ou pintadas de fábrica.

Canetas

Temos 2 tamanhos de pin: 3,8 e 5,8cm de
diâmetro. Dentro destes tamanhos têm várias 
opções estes podem ser: pins de alfinete, 
ímanes, espelhos e abre garrafas.

Pins

brindes
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De vários materiais,  tamanhos, cores e 
modelos.

Troféus

Pulseiras de sublimação em gorgurão
Composição: 100% Poliester 

Pulseiras

Brindes publicitários vários modelos
disponíveis.

Porta-chaves

Notebooks / agendas, diárias e semanais 
várias cores vários modelos.
Com a possibidade de serem gravadas a laser.

Agendas / Notebooks

brindes
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Canecas e garrafas de sublimação/ laser
personalizáveis.

Canecas e Garrafas

Azulejos de sublimação ideal para dar um pre-
sente fora do comum.
Tamanhos: 5, 10, 15 e 20 cm 

Azulejos

Trabalhamos com os carimbos colop.
Tendo todos os tamanhos ideais à sua
empresa.

Carimbos

Brindes publicitários vários modelos disponíveis.

Fitas

brindes
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Conheça algumas das marcas com quem já trabalhamos.

alguns dos 
nossos clientes
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mundopinguim.pt
info@mundopinguim.pt
263 040 501 | 935 179 704

Rua Eng. Moniz da Maia C.C. Atrium Azambuja
loja 28, 2050-356 Azambuja | Portugal




