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NSF PUBLICAÇÕES

Quem somos

Somos uma empresa de comunicação com atuação no Norte-Nor-

deste. Desde 2008 oferecemos serviços e produtos que colabo-

ram para o desenvolvimento de clientes e parceiros, que atuam 

em diversas áreas, principalmente no segmento da saúde. Nosso 

objetivo principal é dar suporte, em todos os sentidos ao cliente. 

Desenvolvemos ferramentas em três frentes de atuação: Agência 

de Comunicação; Editora e Cursos-eventos. Esse último vem sendo 

trabalhado desde 2016, com iniciativas bem sucedidas a exemplo 

do 1º Encontro Norte/Nordeste da Sociedade Brasileira de Toxina 

Botulínica e Implantes Faciais, que reuniu grandes nomes da odon-

tologia brasileira, na capital cearense, em setembro de 2017. A mis-

são da NSF é cuidar do cliente. Por isso, aqui você encontra uma 

equipe formada por profissionais especializados em comunicação 

e marketing, atentos ao dia a dia do mercado, trabalhando focado 

nas demandas dos clientes, atendendo as suas necessidades de co-

municação e de publicidade.

Evaldo Beserra
Presidente da NSF Publicações



A AGÊNCIA
A NSF Publicações é uma agência especializada 

na área da saúde, focada no desempenho de co-

municação de empresas e profissionais da área. 

Com uma equipe multidisciplinar formada por 

jornalistas, designers, executivos de venda e com 

uma assessoria de impressa alinhada com os 

acontecimentos do mercado, a agência visa rea-

lizar trabalhos assertivos e diretos. Gerando não 

só apenas uma relação com os profissionais da 

saúde como também sendo pioneira em forma-

ção de conteúdo para o segmento com a Revista 

Odonto Nordeste. Abrindo uma comunicação e 

relacionamento com profissionais de todo o Bra-

sil. A NSF também trabalha com parcerias com 

imprensa local, explorando todo o potencial de 

exposição para a sua empresa. Sua empresa es-

tará sempre bem assessorada para a construção 

de uma imagem de solidez e credibilidade.



SOLUÇÕES DE MÍDIA
Oferecemos soluções de mídia para produ-

tos e serviços nas mais variadas platafor-

mas: Rádio, TV, Jornal, Revistas, Outdoor, 

Busdoor, Mídia Indoor, Redes Sociais etc. 

Planejamento, criação e veiculação em 

qualquer região do Nordeste.

MARKETING DIGITAL
Campanhas no Google, Facebook, Youtu-

be, Instagram, anúncios gráficos, anima-

dos, mobile, remarketing, portais e blogs, 

e-mail marketing e presença digital com-

pleta. As melhores soluções on-line para 

um mundo cada vez mais virtual.

ASSESSORIA E GESTÃO DE 
REDES SOCIAIS
Descubra oportunidades que você não 

imagina e tenha uma gestão de relaciona-

mento diário com os seus clientes nas prin-

cipais redes sociais da web.



EVENTOS
A NSF Publicações organiza eventos corporativos, em-

presariais e científicos, desde a concepção do projeto até 

o acompanhamento de toda a realização do evento. A 

agência se especializou em eventos voltados para a área 

da saúde, somando diversos eventos ao seu currículo. 

Após o 1º Encontro Norte/Nordeste da Sociedade Brasi-

leira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI), que 

reuniu grandes nomes da odontologia brasileira, na capi-

tal cearense em setembro de 2017. 

A NSF Publicações já lançou diversos eventos no merca-

do, o primeiro Meeting de odontologia em Teresina – PI. 

Evento que realizou diversas aulas teóricas e práticas, 

shows, oficinas e muitas outras atrações, tornando-se um 

marco para o segmento na região. Não podemos esque-

cer de mencionar um evento diferenciado onde juntamos 

a Odontologia com a Gastronomia, o Cook & Science. O 

evento foi abraçado pelo publico que se engajou e apro-

veitou cada momento dessa incrível experiencia. Além de 

um dia inteiro onde os alunos tiveram aulas de odontologia 

e gastronomia, o dia do evento acabou com uma grande 

degustação de vinhos. O Cook & Science já caminha para 

a sua segunda edição, se afirmando como um dos princi-

pais eventos do segmento odontológico no mercado.



SBTI

Fortaleza, Ceará



Meeting

Teresina, Piauí



Cook & Science

Belém, Pará



CURSOS

A NSF Publicações organiza cursos corpora-

tivos, empresariais e científicos, desde a con-

cepção ao encerramento do curso. Disponi-

bilizamos cursos online ou presenciais com a 

estrutura e organização necessária para a me-

lhor experiencia. Com mais de 200 horas aulas 

de cursos presenciais a NSF tem propriedade e 

conhecimento para gerir e realizar os melhores 

cursos para você.



EDITORA
Atuando como editora, a NSF oferece publicações customizadas desde sua concepção a sua execu-

ção. Jornais, revistas e informativos, veículos institucionais para empresas e muito mais. Da criação 

do conceito gráfico ao envio para a produção na gráfica, nós oferecemos mais de 10 anos de expe-

riencia e tradição, além dos melhores profissionais do mercado.

CRIAÇÃO E DESIGN
Digital e Impresso: marca, logotipo, identidade visual, catálogo, portfólio, folder, apresentação, anún-

cio, peça publicitária, banners, embalagem, comunicação de PDV, papelaria, sinalização, fachadas.



ODONTO NORDESTE
A Revista Odonto Nordeste é uma produção trimestral 

da NSF Publicações voltada ao segmento da Odonto-

logia. Desde 2014, matérias de conteúdo acadêmico, 

científico, cultural, além de notícias sobre a atuação 

da classe odontológica ganham destaque nas edições. 

Atualmente, a Odonto Nordeste é referência no mer-

cado, tanto para o público profissional, quanto para a 

sociedade de modo geral. Distribuída para todo o Brasil, 

a revista já soma 21 edições e mais 210 mil exemplares 

distribuídos além da versão digital, que é distribuída 

gratuitamente no nosso site.





NOSSOS CLIENTES
A NSF Publicações organiza eventos corporativos, empresariais e 

científicos, desde a concepção do projeto até o acompanhamento 

de toda a realização do evento.
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