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Quem é a TBS Design? 

Meu nome é Tânia. Formei-me em Publicidade e Propaganda pela 
PUC-CAMPINAS em 2001 e de lá pra cá já trabalhei na área de 
eventos, marketing, grá�cas rápidas, editoras de jornais, revistas e 
agências de publicidade e propaganda. 
Sou Especialista em Design Grá�co pela UNICAMP / Extecamp (2017). 
São mais de 18 anos voltados para a área de criação. 
A TBS Design surgiu da necessidade em atender meus trabalhos 
como freelancer. Oferece serviços de criação de materiais 
impressos e web, prezando pela qualidade, agilidade e satisfação. 
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      Mídias Sociais 

@soulsolutioncps 

@spacointegrativo 

@unicaperola 

• Criação de Instagram e Facebook 
• Criação e Gerenciamento de postagens 
• Impulsionamentos 
• Planos avulsos ou mensais 
• Maior visibilidade e retorno garantido 

Clientes dos mais 
diversos segmentos 

www.tbsdesign.com.br 
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‘‘
 Editoração 


Ana Lúcia Vasconcelos 

Ela fez o projeto grá�co da segunda
�
edição do livro que traduzi e produzi
�

de forma independente. Tive a oportunidade
�
de trabalhar durante um período maior de
�

tempo com ela. Foi ótimo! Recomendo totalmente,
�
trabalhar com ela é trabalhar numa parceria perfeita.
�

Rápida e e�ciente, tem solução para tudo. Dou 

cinco estrelas mesmo!!!
�
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Webdesign 

www.studiomooca.com.br
 

‘‘ 

www.steamcamp.com.br 

www.mestredapaella.com.br 

Quero atestar a quem possa interessar sobre
 
a qualidade do trabalho da Tânia, da TBS Design.
 

Meu site Mestre da Paella foi todo refeito, atualizado
 
bem bonito. Além de bem posicionado. Minhas 

vendas, assim como as consultas, aumentaram. 
Estou satisfeito, muito obrigado. 

Alexandre Ferreira 
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Identidade Visual

www.tbsdesign.com.br

 E s m a l t e r i a & S a l ã o

‘‘‘‘
Ótimo atendimento!! Sintonia 

completa com cliente.Você
faz parte desse sonho. Meu

muito obrigada!
Pâmela dos Santos Oliveira
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TBS DESIGN

www.tbsdesign.com.br

facebook.com/tbsdesign

instagram/tbs.design

(19) 99159-8386

http://www.tbsdesign.com.br
http://www.facebook.com/tbsdesign
http://www.instagram.com/tbs.design
https://api.whatsapp.com/send?phone=5519991598383

	Binder1.pdf
	Apresentação TBS Design.pdf
	Apresentação TBS Design_compressed.pdf
	Binder4.pdf
	Apresentação TBS Design.pdf
	apresentação tbs design_1
	Página 1

	apresentação tbs design_2
	Página 1

	apresentação tbs design_3
	apresentação tbs design_5
	Página 1

	apresentação tbs design_6
	Página 1


	apresentação tbs design_7
	Página 1

	apresentação tbs design_8


	apresentação tbs design_7
	Página 1


	apresentação tbs design_7
	Página 1


	apresentação tbs design_7
	Página 1


