


• Assessoria de Comunicação: 
-   Assessoria de imprensa 
- Assessoria de Imagem 
- Marketing Pessoal 
 
 
•  Produção de Eventos: 
- Lançamento de Livros 
- Lançamento de Produtos 
- Gravação de DVD 
- Eventos Corporativos 

 
 
 



ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

A  Assessoria de Imprensa é uma prática que tem como objetivo a divulgação de um 

profissional, empresa ou produto, em espaços relacionados, nos meios de comunicação. 

 

O objetivo principal é dar visibilidade (sem precisar pagar pelo espaço publicitário), para assim 

criar uma imagem positiva do cliente junto à mídia. A fim de representá-lo, a assessoria 

mantém um vínculo com veículos de comunicação, tendo como valores, o cuidado e atenção 

aos detalhes, entusiasmo pelos desafios, valorização dos profissionais, inspiração, otimismo e 

diversão.  

 

A dinâmica de trabalho da equipe de assessores inclui a criação e elaboração de releases, 

sugestões de pautas e notas a serem encaminhadas para as redações/produções; contatos 

diários (via email e telefone) com produtores sobre o material enviado; agendamento de 

pautas na mídia especializada e de variedades (programas de TV / rádio / revistas / jornais / 

mídia online) sempre no perfil do cliente; suporte para ações promocionais/press kit (quando 

de interesse do cliente) e viabilizar parcerias que venham agregar melhores resultados.  

 

De acordo com agenda e disponibilidade do cliente, realizar pautas nos veículos da mídia 

proposta, sempre com acompanhamento de um profissional da assessoria.  

 

       



LU BARBOSA ASSESSORIA 

Lu Barbosa Assessoria & Eventos: empresa de assessoria de imprensa, especializada na 

divulgação de artistas, celebridades, profissionais liberais, espaços culturais e gastronômicos, 

moda, saúde e beleza. A LBA também é uma produtora de eventos. 

 

Com atendimento personalizado, proativo e exclusivo, os clientes são envolvidos em todas as 

fases, do planejamento à execução, contribuindo com estratégias de ações que visem ampliar 

o retorno de mídia. 
 

No comando da empresa, Lu Barbosa. A profissional tem destaque no segmento há mais de 

quatro décadas, sempre mantendo excelente relacionamento e respeito com profissionais dos 

veículos de comunicação. Desde 2010 a empresária conta com a sócia Pamela Barbosa na 

gestão da empresa. Formada em Jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

Pamela desde cedo conciliou os estudos com a atuação na empresa de sua mãe.  
 

A Lu Barbosa Assessoria & Eventos é altamente capacitada e reúne uma equipe dinâmica 

de assessores de imprensa e produtores que buscam novas ideias para divulgar e representar 

seus clientes nos principais meios de comunicação do país. É neste momento que a 

assessoria de imprensa torna-se a ferramenta ideal para unir os interesses do cliente.  

 

Estar entre as principais mídias segmentadas é fundamental para a visibilidade de seu 

trabalho. 



ASSESSORIA DE IMPRENSA - clipping 



ASSESSORIA DE IMPRENSA - clipping 



ASSESSORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS 

•Eventos: corporativos, sociais, lançamentos de livros, estreias 

teatrais, shows e gravações de DVD, entre outros. 

 

•Fornecedores: espaço para eventos, criação e confecção de 

convites, shows, serviço de buffet, decoração, som, iluminação, 

foto, material gráfico, brindes, profissionais para o dia do 

evento...  

 

•Presenças VIPs e cobertura da imprensa no evento: 

artistas, celebridades, revistas, jornais, mídia online, agências 

de fotos e programas de televisão.   

 

•Divulgação do evento na mídia: visibilidade após o evento, 

em toda a mídia. 



EVENTOS CORPORATIVOS 



SHOWS / GRAVAÇÕES DE DVD / PEÇAS TEATRAIS 



LANÇAMENTOS DE LIVROS 



CLIPPING PÓS EVENTOS 



Escritório  (11) 5042.3555 / (11) 99944.5738 

Site: www.lubarbosaassessoria.com.br  

 

Lu Barbosa 

Cel.     (11) 99609.9033 

Email: lu@lubarbosaassessoria.com.br  

 

Pamela Barbosa 

Cel.     (11) 99716.2178 

Email: pamela@lubarbosaassessoria.com.br 

 

Lu Barbosa Assessoria & Eventos 


