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A KONTRAPRODUÇÕES é uma empresa do setor da Publicidade com uma atuação 
ambivalente: Criativa e de Produção. Este equilíbrio vocacional de criatividade com produção, 
alavancou a empresa para uma distinção na indústria e mercados em que nos inserimos, nas 
quase duas décadas de atividade, possibilitando-nos o desenvolvimento e gestão de projetos 
B2B de interesse público-privado, consubstanciados em alianças e parcerias estratégicas.
A estratégia empresarial da Kontraproduções assenta numa lógica de Design Thinking, pelo que, 
os Kontraprofissionais buscam diariamente a sua superação e a criação de valor para os seus 
clientes. 
Prestamos serviços publicitários de elevada QUALIDADE, que instituam a fundação e 
desenvolvimento de relações duradouras, de CONFIANÇA e segurança, com os nossos Clientes, 
e garantam a criação de VALOR e SUSTENTABILIDADE do negócio.

_Design Gráfico e Industrial

_Comunicação Visual Interior e Exterior

_Caracterização de Frotas e Viaturas

_Produção para Eventos

Quem confia em nós

ROUND THE WORLD

geral@kontraproducoes.com
comercial@kontraproducoes.com
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A Kontraluz é uma marca dedicada à conceção, produção e montagem de diferentes Soluções 
de Publicidade. Essencialmente vocacionada para a área da Publicidade Luminosa, nasceu para 
dar luz a outras marcas. Reconhecemos a importância da visibilidade e notoriedade para o 
sucesso de cada negócio, e por isso disponibilizamos um vasto número de opções para que 
possa decidir pela mais adequada.
Procuramos responder aos diversos pedidos, tendo especial consideração pelas necessidades 
específicas de cada cliente. Além do rigor e qualidade com que desempenhamos os projetos, 
valorizamos o acompanhamento e assistência ao cliente, para que a satisfação seja garantida.

_Reclamos Luminosos

_Conceptualização de Espaços e Design de Interiores

_Remodelação de Espaços e Obras Chave na Mão

_Sinalética

Quem confia em nós

geral@kontraluz.pt
comercial@kontraluz.pt











MARKETING DIGITAL
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A KP Online é uma Agência de Marketing Digital que procura apoiar o cliente na sua 
comunicação online. Para desenvolver os nossos projetos digitais, contamos com uma equipa 
multidisciplinar, com conhecimentos nas áreas de web design, marketing digital, gestão de 
conteúdos, publicidade online, análise de dados e gestão de redes sociais. 
Apresentamos soluções flexíveis e objetivas na área da comunicação online, focando-nos numa 
estratégia e plano digital adequados a cada área de negócio. Desenvolvemos sites intuitivos e 
responsivos, que se adaptam aos diferentes dispositivos móveis, promovendo a usabilidade 
apropriada à dimensão e formato de cada um. Analisamos diariamente as campanhas que 
vamos criando, acompanhando a evolução da presença online de cada uma das marcas.
Estamos atentos às tendências e procuramos apoiar as empresas no seu diálogo com os 
clientes, aumentando a brand awareness e fazendo crescer a sua comunidade de seguidores.

_Marketing Digital

_Desenvolvimento de Websites e Otimização para motores de busca (SEO)

_Gestão de Redes Sociais

_Facebook Ads e Google Adwords

_Design Gráfico e Estacionário 

Quem confia em nós

geral@kponline.pt

ROUND THE WORLD
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A KP Air Division é a unidade de negócio que dispomos vocacionada para a aeronáutica, sendo 
composta por uma equipa técnica experiente neste sector. Oferecemos uma ampla gama de 
soluções para empresas do sector, liveries, marcações obrigatórias para interior e exterior, 
remoção de decals e limpeza de fuselagem, decoração de espaços e equipamentos 
aeroportuários, são alguns exemplos. Estamos munidos de equipas especializadas e trabalhamos 
com materiais específicos vocacionados para sinalética de alta visibilidade, assim como vinil 
apropriado para projetos com elevado grau de exigência.
Desde empresas MRO passando por companhias aéreas, os nossos clientes têm ao dispor 
produtos e serviços de alta qualidade produzidos inteiramente pela KP Air Division com materiais 
aero-navegáveis, segundo os requisitos da EASA/FAA. A equipa de designers e aplicadores da KP 
Air Division conhecem os requisitos e exigências aeronáuticas e trabalham em colaboração com 
empresa certificadas Part 21 sub-part J (DOA), para projetos de alterações de liveries e placards.

_Liveries Interiores e Exteriores

_Marcações Obrigatórias Interiores e Exteriores

_Folhetos de Segurança e Sinalética

_Decals Temporários

_Máscaras de Pintura

Quem confia em nós

info@kp-airdivision.eu





A K-DISPLAY surge em 2017 da união de dois grupos parceiros, a KONTRAPRODUÇÕES e o CIDI
GROUPE. Com 20 anos de experiências e know-how em áreas complementares de impressão,
produção de soluções de comunicação e a sua montagem, continuamos a inovar para responder
às solicitações dos nossos clientes, que pretendem um SERVIÇO CHAVE NA MÃO.
A K-DISPLAY é a unidade fabril de desenvolvimento e produção de estruturas em metal e
madeira. A criação desta fábrica assegura o controle de todo o processo de produção dos
suportes de comunicação e garante a sua qualidade, nos melhores prazos. Constituída por um
gabinete de desenvolvimento de produto, uma serralharia, uma carpintaria e uma cabine de
pintura. Projetamos e fabricamos peças feitas à medida ou em série.

We make your brand!

_Estruturas em metal

_Estruturas em madeiras

_Pintura

Quem confia em nós

Estrada Nacional n.º 115, 
Casal do Forno - n.º 51
2550-477 Pêro Moniz

geral@k-display.pt





EcoFriendly

A KP WORLD dispõe de diversas soluções de proteção e respeito pelo Meio 
Ambiente nos seus produtos e serviços, utilizando tecnologia Eco Consciente. 
Reforçamos este compromisso com o uso de materiais reciclados, promovendo 
a redução do Impacto Ambiental e manifestando a nossa preocupação ativa na 
Sustentabilidade do nosso Planeta.

Estamos focados numa política ecológica e que visa uma estratégia verde para 
o Futuro dos que se seguem. Não procedemos a descargas de resíduos tóxicos 
e seguimos um programa de reciclagem, recolha, transporte, armazenagem, 
tratamento, valorização e eliminação segura de substâncias nocivas ao ambi-
ente.

Esta é a garantia do nosso compromisso:


