


CONCEITO ASADESIGN 
Um estúdio de criação dedicado a formular e im-
plementar o design estratégico em empresas que 
buscam fortalecer seu posicionamento de mercado 
e seus resultados comerciais. 
 
SERVICE PACK 
O que fazemos pelos nossos clientes
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1_ESTRATÉGIA 

Uma visão criativa sobre o potencial fabril e co-
mercial do cliente, e a avaliação de seu mix de 
produtos, nos permite elaborar estratégias para a 
composição de novas linhas e ações comerciais.   
 
Realizamos pesquisas, entrevistas, análises de 
dados e visitações em lojas, reunindo informações 
relevantes para o correto alinhamento estratégico 
e criativo.



2_CURADORIA 

A definição prévia de objetivos de mercado, de 
conceitos criativos e de tendências de lifestyle, é 
o fio condutor de um trabalho criativo consisten-
te e bem-sucedido. 
 
Elaboramos briefings que norteiam todo o pro-
cesso de criação de novas coleções, seja por 
designers parceiros ou por nossa equipe. Acom-
panhamos todo o processo de desenvolvimento e 
apresentação de uma nova coleção, dando con-
sistência ao investimento em design.



3_DESIGN 

A diversidade de ideias surge da proposição de 
conceitos únicos para cada peça ou coleção 
desenvolvida.  
 
O design que propomos é um processo abran-
gente, que inicia-se no brainstorming dos dese-
nhos à mão, e avança  pela modelagem digital, 
pelo detalhamento 2D, pela avaliação de protóti-
pos e pela especificação de acabamentos e co-
res. Uma solução completa para o fabricante.



3_DESIGN  

SOFÁ MATIZ: 
Um sofá idealizado para ambientes integrados. Informal, e acolhe-
dor, com braços integrados às laterais que facilitam a interação com 
o espaço.  Linguagem de design que explora a mistura de materiais: 
aço-carbono, couro, compensado moldado, estofaria e tecido.



3_DESIGN  

SOFÁ YURI 
SOFÁ LAGUNA



3_DESIGN  

CADEIRA JANDAIA 
APARADOR MIRANTE



3_DESIGN  

MESA MILA 
MESINHAS AGAVE 
POLTRONA LUARA



3_DESIGN  

POLTRONA SOFIA: 
Uma reinterpretação contemporânea 
da tradicional poltrona de balanço.



3_DESIGN  

LUMINÁRIAS PHYSALIS: 
Peça exposta na mostra Be Brasil 
Milão 2018, e na Euroluce 2019.



3_DESIGN  

MESA DE CENTRO AGAVE 
MESA DE CENTRO CALIANDRA



3_DESIGN  

POLTRONA MOON  
CADEIRA MORENA 
Peças em destaque na mostra Be Brasil, da Apex, no Museo della 
Permantente, de 8 a 14 de abril, em Milão.



4_BRANDING 

História, identidade, visão de futuro e excelência. 
A marca representa cada empresa em toda a sua 
complexidade, e deve fazer parte de um sistema 
de comunicação coerente.  
 
Propomos o branding como coroação do processo 
de design, focalizando a padronização da marca 
e das mídias que dão suporte ao posicionamento 
comercial das empresas: website, redes sociais, 
catálogos impressos e digitais.



4_BRANDING 



5_PROMOÇÃO 

Criar atmosferas de encantamento nos ambientes 
e no contato pessoal, comunicando todos os dife-
renciais dos produtos e das marcas. 
 
Desenvolvemos projetos cenográficos de espaços 
expositivos, treinamentos de vendedores, talks 
promocionais e participação em eventos.  
 
Planejamos a veiculação estratégica da assinatura 
de design.



instagram.com/asadesign_studio 
www.asadesign.com.br 
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