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O que é a ZOOK

Estrutura e Funcionamento
A ZOOK é uma marca de prestação de serviços especializada nas seguintes áreas:
> design de comunicação, em suportes impressos e digitais;
> design de interfaces aplicacionais;
> criação e gestão de projectos de comunicação, tanto comerciais como institucionais, de
pequena e média dimensão;
> definição, criação e gestão de conteúdos.
Do ponto de vista organizacional, a ZOOK é o resultado de uma parceria formal entre dois
freelancers cujo trabalho conjunto permite uma resposta mais empenhada, flexível e eficaz
às necessidades objectivas do cliente. Sendo uma estrutura inovadora, a ZOOK tem no seu
código genético uma grande capacidade de adaptabilidade aos objectivos concretos de
cada projecto que, juntamente com uma longa e transversal experiência dos seus
elementos, assegura um bom nível de resultados. Sempre que a natureza dos projectos o
exija, a ZOOK recorre a colaborações externas de outros freelancers especializados nas
áreas em questão, privilegiando sempre a eficácia, a rapidez e a sustentabilidade dos
resultados.

Valores e Objectivos
A ZOOK defende que os bons resultados dependem, fundamentalmente,
de processos de trabalho sólidos e bem estruturados, uma condição essencial para a
eficácia, empenho e satisfação de todos os intervenientes. Nesse sentido, é dada uma
importância máxima ao papel da comunicação no desenvolvimento de um projecto,
devendo ser sempre transparente e objectiva. Fazem ainda parte da matriz da ZOOK os
valores da inovação, da flexibilidade, da partilha de conhecimento
e da confiança.
A ZOOK tem como principal objectivo uma contínua evolução qualitativa na
aplicação do design e das boas práticas de comunicação aos novos meios
e plataformas comunicacionais. A experiência nos suportes tradicionais é encarada como
uma mais-valia, uma vez que abre o âmbito de acção e a capacidade
de planear e conceber uma estratégia de comunicação mais alargada.
A ZOOK tem como princípio a valorização transversal e potenciada
das capacidades académicas e experiências profissionais dos seus elementos,
dando assim um contributo qualitativo e diferenciador aos projectos, como é o
caso da criação e gestão de conteúdos.
A estratégia da ZOOK passa por manter a dimensão da estrutura base, de forma a garantir a
agilidade e a sustentabilidade do desempenho. Sempre que a dimensão ou as características dos
projectos o justifique, a ZOOK recorrerá à sua rede de parcerias profissionais, com outros
freelancers especializados em tecnologias ou suportes específicos, para a apresentação de
propostas conjuntas.

A ZOOK recorrerá à sua rede de parcerias profissionais, com outros freelancers
especializados em tecnologias ou suportes específicos, para a apresentação de
propostas conjuntas.
Paralelamente aos projectos profissionais, a ZOOK pertende desenvolver um
trabalho de pesquisa, criação e desenvolvimento de estratégias de comunicação
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para meios e suportes digitais, que se traduzirá num repositório online de
informação de acesso livre e na colaboração com redes equivalentes.

O que fazemos

Áreas de Actuação
A ZOOK é uma marca de prestação de serviços especializada na concepção,
desenvolvimento e implementação de estratégias de comunicação quer em
suportes gráficos quer em suportes digitais.

Suportes gráficos
> Identidade corporativa (logótipo, manual de normas gráficas e estacionário);
> Comunicação comercial (brochuras, folhetos, monofolhas, anúncios de
imprensa, painéis e telas exteriores);
> Comunicação institucional (relatórios de contas);
> Editorial (livros e revistas);
> Embalagem e rótulos;
> Concepção de ambientes (stands e pontos de venda);
> Desenho e estruturação de informação (projectos de sinalética);

Suportes digitais
> Websites sem gestão de conteúdos (desenho, desenvolvimento,
implementação em html e Flash);
> Websites com gestão de conteúdos open source (desenho e implementação
sobre as plataformas Joomla e Drupal);
> Desenho de websites a implementar em Microsoft Sharepoint,
com optimização de css;
> Desenho de interfaces aplicacionais (GUI) em Microsoft Expression Studio;
> Suportes interactivos (soluções baseadas em html e/ou Flash para suportes
móveis, pontos de venda digitais e televisão interactiva; soluções Displax ).

Conteúdos
> Criação e desenvolvimento de conteúdos para suportes gráficos e digitais;
> Gestão e controlo de qualidade de conteúdos;
> Optimização dos conteúdos digitais para motores de busca.

A ZOOK tem ainda como mais valias a experiência internacional da sua equipa, com
o envolvimento em projectos em diferentes países europeus e o domínio escrito e
falado, no conjunto, dos seguintes idiomas: inglês, espanhol, alemão e italiano.
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