
BROADCAST DESIGN
BRANDING DE CANAIS E GRÁFICOS EM TEMPO REAL 



DAMOS VIDA
AO SEU CANAL
A wTVision tem sólidos conhecimentos na criação de 
infografismo para televisão e identidade de canal, 
fornecendo serviços criativos para competições 
desportivas, programas de entretenimento, especiais 
de eleições, programas de notícias, branding de 
canais, cenários virtuais, entre muitos outros.

Ajudamos a oferecer conceitos de branding 
consistentes para os seus espectadores, dentro do 
prazo e orçamento, oferecendo soluções criativas 
personalizadas.



EXPERIÊNCIA

Já desenvolvemos mais de 250 conceitos gráficos 
de branding desde 2001.

A experiência diversificada da wTVision na indústria 
televisiva coloca a nossa equipa criativa 
multidisciplinar numa posição única para oferecer 
conceitos de branding que são ao mesmo tempo 
inovadores e eficazes.

A nossa implementação rápida, fácil e eficaz é o 
resultado de quase 20 anos de trabalho junto de 
centenas de produtores e canais de TV. 



O QUE FAZEMOS

BRANDING DE CANAIS
A nossa equipa qualificada desenvolve branding criativo de canais ou qualquer 
outra arte promocional, usando design avançado e composição digital.

GRÁFICOS DE BROADCAST
Criamos pacotes gráficos criativos para qualquer tipo de programa de TV. Temos 
uma vasta experiência de trabalho com as principais plataformas do mercado.

SOLUÇÕES VIRTUAIS
Temos anos de experiência na concepção de conjuntos virtuais de vários ângulos, 
além de criar gráficos virtuais 3D animados para serem apresentados em 
programas de TV, como eleições, shows de entretenimento ou campanhas 
publicitárias.



BRANDING DE
CANAIS

Cinemundo

A equipa de 
broadcast design 
renovou a imagem 
completa do canal 
Cinemundo, um canal 
de cinema que opera 
em Portugal e nos 
países africanos de 
língua portuguesa.



BRANDING DE 
CANAIS

REAL MADRID TV

Redesign de logos, 
vídeos promocionais, 
backgrounds e todos 
os gráficos em tempo 
real para os sete 
programas mais 
importantes do canal.



BRANDING DE 
CANAIS

TELLY TRACK

Rebranding completo 
para quatro dos 
canais de televisão 
Telly Track, logótipos, 
bumpers e design de 
grafismo. 



BRANDING DE 
CANAIS

MVM

Rebranding completo 
deste canal de 
entretenimento: novo 
logótipo, intros do 
canal e kits de 
ferramentas de áudio.



BRANDING DE 
DESPORTO

“RISE” & “RINGS OF 
GLORY” - STAR SPORTS

Serviço de branding 
completo para dois 
programas sobre os 
Jogos Olímpicos de 
verão de 2016 para a 
Star Sports, incluindo o 
conceito criativo, o 
desenvolvimento das 
intros de abertura e 
grafismo.  



BRANDING DE
DESPORTO

PREMIER BADMINTON 
LEAGUE - STAR SPORTS

Estratégia de marca 
completa para a 
competição, desde o 
conceito criativo até 
ao desenvolvimento 
de intros de abertura 
e gráficos em tempo 
real.



BRANDING DE
DESPORTO

DRONES RIDERS

Modelos de gráficos 
de TV, incluindo 
intros, wipes e 
bumpers.



BRANDING DE
PROGRAMAS

“FALA PORTUGAL”

Todos os elementos 
gráficos, desde 
aberturas até gráficos 
em tempo real para o 
noticiário "Fala 
Portugal" da Record TV.



BRANDING DE 
PROGRAMAS

BEST SEAT

Trabalho criativo, 
incluindo uma 
abertura animada 3D, 
bumpers e todos os 
gráficos em tempo 
real.



GRAFISMO
TELEVISIVO

UEFA 

Gráficos on-air para a 
UEFA Youth League e 
implementação de 
animações e gráficos 
on-air detalhados 
para os Jogos 
Amigáveis da UEFA.



GRAFISMO
TELEVISIVO

LIGA NOS

A wTVision fez uma 
parceria com a Liga 
Portuguesa e o seu 
patrocinador para 
criar uma nova 
imagem para a 
principal competição 
desportiva do país.



GRAFISMO 
TELEVISIVO

NASL

Novo conceito para 
todo o pacote de 
gráficos em tempo 
real.



REALIDADE
AUMENTADA

ELEIÇÕES
PANAMÁ

A nossa equipa 
desenvolveu o conceito 
gráfico das eleições 
presidenciais do 
Panamá, incluindo a 
realidade aumentada.



REALIDADE
AUMENTADA

LIGA NOS

Temos desenvolvido 
uma solução de 
Realidade Aumentada 
com o principal 
patrocinador da Liga 
Portuguesa de Futebol, 
para o canal Sport TV.



RENOVE A SUA IMAGEM!

DESAFIE-NOS

sales@wtvision.com
wtvision.com

http://www.wtvision.com/

