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Excelente trabalho! 
Ajudou-nos muito 
para embelezar a 
imagem dos nossos 
restaurantes.

Remy Manso - Chimi 
Churri, Toro Toro, Manso, 
Daiwelskichen, Batucada, 
JFK

Completamente satisfeito, o resultado das fotos é simplesmente 
o trabalho de alguém entusiasta e profissional que oferece toda a 
sua experiência para fornecer o mais alto nível. O retorno não se 
fez esperar. As publicações foram altamente benéfico e positivo 
para a loja.

Telmo Oliveira, Manager Semeraro Clothing

RestauRantes semeRaRo clothing

Como de costume, escolhemos um dos melhores fotógrafos do 
país, a fim de realçar devidamente o nosso mais recente conceito 
Adikt Barber. Muito satisfeito com o trabalho feito e nosso  
acordo, e acima de tudo foi uma grande ajuda para fazer conhecer 
a loja.

Neyssan, Adikt Ink, A design, Adikt Barber & Flashback Events

adikt adikt

É sempre um prazer 
trabalhar comtigo. 
Trabalho muito bom 
e muito profissional. 
Estou ansioso para os 
projetos futuros

David Papel, Adikt Ink, 
A design, Adikt Barber & 
Flashback Events

Muito satisfeito com o trabalho. As fotos foram tao apreciadas que 
os atores até as meteram como fotos de prefil Facebook. Obrigado 
pela tua simpatia, tua espontaneidade e teu profissionalismo.

Ange Patrick Boghué, Le Jamel Comedy Club - Co-organisateur

events



The Place
[“negócio ou evento”]

Dê um outro olhar para o seu Place com fotos ou vídeos de  
qualidade e um artigo inspirador e diferente, recitando as  

especificidades do seu Place. 

Ofereça uma perspectiva diferente aos seus clientes e dê-lhes o desejo 
de vir ao seu Place.

Nós oferecemos uma solução completa para obter visibilidade nas 
redes sociais e na Internet.

Serviços
Presença no seu negócio / evento 

-
Realização de fotografias e vídeos de qualidade

-
Publicação de um artigo

-
Promoção do artigo com

fotos ou vídeos
-

Audiência superior a 20 000 pessoas
-

www.theplace.lu


