
A fantástica fábrica de 
apresentações profissionais. 

  

E muito mais... 



We love PPT 
Somos apaixonados por PowerPoint! Bom pra você, que não vai precisar mais perder um 
tempão tentando dar um “tapa” naqueles slides tão importantes e com prazo “pra ontem". 

Incrementar as apresentações já é uma tendência consolidada no mercado.              
O apoio criativo é essencial para a fixação da sua mensagem, não importa               
qual seja o seu objetivo: material para equipe de vendas, road shows de 
apresentações de produtos ou serviços, prospecções e concorrências,               
materiais motivacionais, eventos e convenções... 

Com um processo de raciocínio estruturado, aliado a uma comunicação 
eficiente, a dumppa deixa a sua apresentação com forte impacto visual e 
conteúdo, aumentando as chances de sucesso do seu trabalho. Tudo isso com 
recursos diferenciados e concisos: “menos é mais”. Surpreenda com uma 
apresentação inesquecível! 

Veja a seguir alguns trabalhos mais recentes 
ou nosso site: http://www.dumppa.com.br 

http://www.dumppa.com.br/ppt%23!ppt/cjg9
http://www.dumppa.com.br/


We love PPT 

http://www.dumppa.com.br/


O que você 
precisar para 
comunicar 
e vender, a 
dumppa faz! 



E mais... 
Além de apresentações em PowerPoint, trabalhamos com design de materiais, desde a criação até a impressão, 
comunicação visual, merchandising, identidade corporativa, campanhas publicitárias, e-mail marketing e vídeos, 
incrementando o desempenho das empresas com soluções criativas e rápidas em marketing e comunicação. 



Criação e impressão de folhetos 



Anúncios 



E-mail Marketing 



Banners 



Sacolas 



Camisetas e bonés 



Design e produção de embalagens 



Capas para laptop e iPads 



Agendas, cadernos e calendários 



Cartões diferenciados 



Brindes diversos 



E o que mais você imaginar... 



Quem somos 



Oompa Loompa Dumpa Dee Doo 

Quem nunca se maravilhou com um dos clássicos mais queridos da Sessão da Tarde:                 
A fantástica fábrica de chocolate? E quem não se lembra das divertidas músicas dos              
Oompa Loompas que atire o primeiro bombom. E foi inspirada nessa magia que, há                    
doze anos, surgiu a Dumpa Dee Doo, a fantástica fábrica de ideias. 

Muito tempo se passou desde então. Muito trabalho, dedicação, clientes e amigos                     
fizeram com que a fantasia sobrevivesse ao teste do tempo. E, assim como o original de               
1971 teve uma refilmagem em 2005, nós também nos modernizamos e somos agora a                             
dumppa | creative and fast solutions. Mas sem perder a magia e a paixão pelo que fazemos. 

Nossa proposta: valorizar e cuidar das suas apresentações para garantir que suas ideias 
serão fixadas na audiência, seja nas empresas, seja para clientes, seja em palestras e aulas, 
seja onde for. Sem vexame.  
 

Nossa especialidade: Sua Majestade, o PowerPoint! Mas como os Oompa Loompas, somos 
incansáveis e nos especializamos também em design gráfico, comunicação visual, brindes e 
tudo mais que você precisar. Estamos prontos para ajudar e resolver! 



O sorriso de uma criança não tem preço 

Atualmente, a dumppa colabora mensalmente para ajudar com algumas despesas do                  
"Lar de Crianças de Quatá". Em 2012, eram 18 crianças que moravam lá. E neste ano                           
o Lar passou a abrigar 26 crianças, sendo que a maioria não tem família. Isso nos rendeu                     
o selo de EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA, reconhecida pela Fundação Abrinq. 

Além das nossas contribuições, buscamos junto a clientes e parceiros doações para      
viabilizar uma ação muito simples, mas que faz toda a diferença na infância dessas crianças:             
UMA FESTINHA DE ANIVERSÁRIO! Com muito pouco que cada um colaborar a festa está feita. 

Caso tenha interesse em ajudar, entre em contato conosco. Será muito bom contar com a sua 
manifestação de carinho, que ficará para sempre na memória de cada uma dessas crianças. 
Nós, e principalmente as crianças do Lar, agradecemos! 

 

 

 

 

 

Conheça melhor o Lar de Crianças de Quatá: http://www.quata.com.br/Leais_Quata.htm 

http://www.quata.com.br/Leais_Quata.htm


Alguns de nossos clientes 



Fale conosco ;) 
Rua Mergenthaler, 232 - cj. 12b – Vila Leopoldina 

São Paulo – SP – CEP 05311-030 

E-mail: contato@dumppa.com.br 

Tel.: 55 11 2729-2312 
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