
5 Razões para você ter um Relações Públicas 

O mercado Mundial e mais ainda o brasileiro anda em crise, tanto 

econômico, quanto social e mais ainda na comunicação e você faz parte 

desse contexto. Na evolução do gráfico acima podemos ver o diferencial de 

uma empresa com profissionais de RPs e outras apenas com de Marketing 

nos anos de Crise considerados. 

Para isto pensei em 5 razões para jamais esquecer, que sim, você 

precisou sempre e vai precisar ainda mais de um Relações Públicas. 

 Sua história precisa conectar com pessoas, e um RP sabe bem 

fazer isto; 

 Sua ideia para nós vira paixão, estratégia e sedução; 

 Qualquer momento de problema, crise, temos ainda mais 

motivos para ter soluções criativas e inovadoras; 

 Somos inovadores, pensamos fora da caixa, conectamos a 

comunicação perante empresa e público e isto é o grande case 

de sucesso atual. 
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 Por último, somos apaixonados pelo que fazemos, por isto, a 

razão de não temer desafios. 

Para resolver todo esse dilema, o nosso trabalho de Relações 

Públicas Digitais e Digital  

Marketing & Comunicação 360º, estabelece respostas e resultados 

reais e sinceros perante o seu desejo em recriar-se diante de tudo e todos. 

Você e sua empresa que já mudaram todo o departamento de RH, 

Marketing e ou Comunicação e ainda vê falhas e falhas e não está 

satisfeito. Não sabe mais o que fazer, onde buscar e ou mudar? Saiba que 

sempre existem soluções e respostas para tudo isso. Agora conheça o real 

motivo de ter um Relações Públicas o qual se envolve e fideliza-se com a 

sua ideia, trabalho, essência. Criando assim a praticidade, o positivo de 

resultados e conquistas que tanto almeja e necessita. Como Relações 

Públicas, temos o diferencial em agregar valores ao seu trabalho. 

Conheça o Angel News RP e faça parte de uma História de sucesso 

perante o Mundo. Podemos não ter todas as respostas do Mundo para você, 

mas temos infinitas soluções. 
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