
EXISTIMOS
PARA FACILITAR A 

COMUNICAÇÃO DA SUA 
EMPRESA E REALIZAR 

EVENTOS CORPORATIVOS



QUEM SOMOS?

A INDISPENSAVEL Lda é uma 
empresa de consultoria, 
comunicação e eventos. Actuamos 
no segmento de comunicação, 
marketing, eventos e prestações de 
serviços. Tem soluções no âmbito 
da assessoria de comunicação, fazer 
apresentaapresentações em público, 
organizar, gerir e realizar eventos.

Trabalhamos com eventos na área 
de empreendedorismo e negócios. 
Disseminámos prácticas de 
empreendedorismo e negócios 
feitas em Angola e não so.

Ao dessiminar as prácticas de 
empreendedorismo e negócios, 
estaremos a educar e a produzir 
conhecimento para beneficio das 
instituições de ensino e da 
sociedade em geral, estimulando a 
sua multiplicação.

O QUE FAZEMOS?
Ajudamos as pequenas e medias 
empresas a terem foco 
estratégico na comunicação.

Ajudamos estudanAjudamos estudantes e 
profissionais liberais a se 
concentrarem estrategicamente 
na divulgação dos seus projectos 
e resultados
Ajudamos os empreendedores a Ajudamos os empreendedores a 
se aproximarem de empresários 
com mais experiência e fazerem 
networking.
Ajudamos os anunciantes a terem 
mais audiência e visibilidade.



NOSSOS SERVIÇOS
COMUNICAÇÃO | CONSULTORIA | EVENTOS

EVENTOS
Planeamos e fazemos gestão de eventos corporativos e 
desenvolvemos acções especificas para cada evento. Nossa 
equipa trabalha desde o planeamento até a coordenação e 
execução de eventos corporativos.

CONSULTORIA
Ajudamos empresas e particulares com as suas 
apresentações em público deste preparação para reuniões, 
palestras, defesa de fim de curso através do treinamento dos 
apresentadores.

COMUNICAÇÃO
Fizemos assessoria de comunicação para pequenas e medias 
empresas, elaboramos e gerimos planos de marketing, 
criamos identidades visuais e ajudamos os nossos clientes 
divulgarem suas imagens.



COMO FALAR EM 
PÚBLICO E FAZER APRESENTAÇÕES

O nosso evento e curso tem como objectivo principal desenvolver 
competências de comunicação verbal e não verbal bem como capacitar 
os participantes oara apresentações comercias, didácticas, projectos, 
conferências e palestras

IDEIAS QUE VENDEM
E JORNADA EMPREENDEDORA

O O evento Ideias Que Vendem consiste em reunir empresários e 
empreendedores romovendo assim o intercâmbio de ideias e 
conhecimento para que cada um dos participantes tenha a oportunidade 
de despertar em si o espirito inovador. O evento serve também como 
plataforma de promoção de negócios e ideias.

NOSSOS EVENTOS



GALERIA DOS EVENTOS



+244 943587044
+244 993133714

indispensavel.consult
@gmail.com

Entre em contacto!


