
Design e
Marketing Digital

Nesta apresentação irei me apresentar e 
mostrar um pouco do meu trabalho na 

área de criação e marketing digital e como 
eu posso te ajudar a desenvolver a 

necessidade do seu negócio.

um parceiro para seu negócio

wemerson.dfreitas@gmail.com

(11) 96784.6073

DESIGNER DIGITAL FREELANCER



COMO EU POSSO TE AJUDAR?
Conheça minhas competências profissionais e veja como 
meus serviços podem colaborar com seu projeto ou negócio.

Olá!
Sou Wemerson Freitas, Designer Digital 
Freelancer, atualmente trabalho Full 
Time em meu escritório localizado em 
São Paulo.

Desde 2010 atuo na área de design e 
marketing digital, colaborando para que 
os negócios se comuniquem de forma 
eficaz e atraente com seu público.

FORMAÇÃO
MBA em Comunicação e Marketing Estratégico - 2017/2018
Superior em Desgin de Midias Digitais - 2012
Curso Tecnico em informática - 2009

CONHECIMENTO
Marketing Digital 

Design Gráfico
Web Design

FERRAMENTAS
Photoshop

Illustrator
Indesign

WordPress
HTML/PHP

Pacote Office



CRIAÇÃO DE SITES
PROJETO BRINQUEDO E BRINCADEIRA

Desenvolvimento da criação visual e 
funcional do site. O mesmo, tem 
como objetivo oferecer serviço de 
locação de brinquedos.

Site: brinquedoebrincadeira.com.br

CASE



CRIAÇÃO DE SITES
PROJETO PSP

Desenvolvimento da criação visual e 
funcional do site PSP. A proposta do 
projeto foi criar uma rede social para 
interação entre os trabalhadores e 
famílias da montadora, migrados 
para o Brasil.

CASE



CRIAÇÃO DE SITES
PROJETO ITORORÓ

Desenvolvimento de toda a criação  
e desenvolvimento do site. A itororó 
precisava ganhar público na internet 
para poder apresentar seus carros e 
serviços de forma eficaz. 

Com o site a empresa aumentou 
suas vendas e conseguiu um ótimo 
desempenho nas campanhas de 
marketing digital, com o site e a o 
Facebook.

CASE



BRANDINGPROJETO 
HIGHVISION INSTITUTO ÓPTICO

A HighVision precisou remodelar 
sua identidade visual, com o 
objetivo de alcançar seu público 
online e apresentar sua marca mais 
moderna e atraente.

Site: highvision.com.br

CASE



BRANDINGPROJETO 
FRS REFORMA E CONSTRUÇÃO

A empresa FRS Reforma e 
Construção  iniciou suas atividades 
em 2017 e precisou de uma 
identidade visual que representasse 
o objetivo da empresa.

Site: frsconstrucao.com.br

CASE



QUE TAL ME 
CONTRATAR?ENTRE EM 
CONTATO E SOLICITE UM ORÇAMENTO!

Agora que você conhece um pouco 
sobre mim e como posso ajudar seu 
negócio, fale comigo por um dos 
contatos abaixo e me informe sobre 
a sua necessidade.

CONTATO

DESIGNER DIGITAL FREELANCER

CNPJ: 25.398.873/0001-25

TEL.: (11) 96784.6073 (WhatsApp)

E-mail: wemerson.dfreitas@gmail.com
contato@wemersonfreitas.com.br

VANTAGENS DE CONTRATAR UM 
FREELANCER?
Um freela é um profissional autônomo sem vinculo 
empregatício, que tem a missão de cumprir prazos e projetos 
de acordo com a necessidade do cliente e de seu 
conhecimento profissional. 

Contato direto com o profissional que produz o serviço;
Formas de pagamentos flexíveis;
Horários flexíveis;
Maior controle de investimento e custos;
Menor custo, comparado as agências;
Menor prazo de entrega;
Menos burocracias.

Possuo CNPJ e trabalho com contrato de prestação de 
serviços, ofereço e disponibilizo várias forma de pagamento e 
emito nota fiscal para cada trabalho efetuado.
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