


DNA 
CENOIDEIAS

Transformar ideias em cases

Somos uma empresa formada por pessoas que amam o que fazem, que se dedicam 
e que buscam oferecer aos nossos clientes o melhor do design e da cenografia.  

Mais do que projetos, criamos soluções, construímos cases e entregamos sonhos.  
Para nós, a satisfação e realização dos nossos clientes é o que nos motiva  
a sempre inovar e buscar novas soluções.



NOSSA 
EMPRESA

Quem Somos

Desenvolvemos todo o projeto, produção, 

execução e impressão, atendendo a todas as 

necessidades de nossos clientes.  
Somos comprometidos com todas as etapas,  

o que nos permite o controle sobre a qualidade 

final dos serviços prestados.



NOSSA 
ESPECIALIDADE

O que fazemos

STANDS

CENÁRIOS

PROJETOS ESPECIAIS



NOSSA 
ESTRUTURA

Ambientes Integrados

Nossa estrutura conta com uma área total de 
2000m², onde temos como prioridade cumprir 

prazos, sempre visando a qualidade no 
acabamento. Atuamos desde a concepção, 

planejamento, montagem e finalização.  

Nosso objetivo é sermos perfeitos em cada 
detalhe, para que tudo esteja dentro do mais alto 

padrão de excelência.



NOSSOS 
CLIENTES

Mais que isso, parceiros.



PORTFÓLIO 
DE CASES

Ideias transformadas em cases de sucesso



Lançamento AMAROK V6 

Eventos de divulgação e test drive do novo Amarok V6, 
executado em 7 estados do Brasil. Uma cenografia 
modular, inspirada no modo off road do veículo e em 
containers industriais.

2018





Lançamento NINLARO para Takeda Oncology

Neste evento buscamos oferecer um cenário moderno, onde as 
elipses trazem a ideia de continuidade e renovação. Os tsurus 
tem o DNA da marca e estão presentes em vários pontos da 
cenografia.

2018





Stand Salão do Automóvel LIFAN
2014

500 m de montagem na principal feira automobilística de 
São Paulo.





Festa de Final de Ano Pulsares SulAmerica
2017

Evento desenvolvido com o propósito de causar uma 
experiência impactante para os colaboradores, unindo 
arte e tecnologia.





Premiação Netflix
2017

Evento elaborado pra premiação dos dez melhores filmes 
nacionais. Clima aconchegante entregue no Omam RJ e 
Tomie Ohtake SP.





Noite das Estrelas
2016

Uma festa de gala para os colaboradores da Rommanel. 
Luz, paisagismo e tapete vermelho trazem aos premiados 
uma noite especial.





Stand Salão do Automóvel TROLLER
2016

720m de montagem na principal feira automobilística de São 
Paulo. Ambiente amplo com destaque em elementos visuais.





Stand Apas Ypê
2017

Projeto diferenciado desde a sua concepção. Linhas orgânicas, 
transparência e sustentabilidade foram as principais 
características desse stand.







Ativações | Convenção Anual Natura EKOS
2016

Ambiente criado para trazer uma experiência de conforto e 
cuidado.





Inauguração da Usina de Cogeração
2017





Virada Comgás
2017





Galaxy on The Beach
2014





Lançamento Galaxy 11
2014





Stand Infocomm
2014





LinkedIN/cenoideias

Facebook/cenoideias.cenografia

Instagram/cenoideias.cenografia

Youtube/cenoideias cenografia

NOSSAS 
REDES SOCIAIS

NOSSAS 
REDES SOCIAIS

Segue a gente



Estrada Kaiko, 355 - Embu das Artes/SP

11 4704-0672
11 4508-1508

11 94746-7405

comercial@cenoideias.com.br

C E N O I D E I A S . C O M . B R

atendimento1@cenoideias.com.br

NOSSOS 
CONTATOS

Liga pra gente!


