


Agência especializada em marketing  
de relacionamento e eventos. 

Nascida em 2003, foi eleita em 2008  
a agência do ano e é atualmente a  
3a Melhor Agência de CRM/DBM conforme o 
Anuário Brasileiro de Marketing Direto 2010. 



Para nós, ser full  
é pensar em 
marketing de 
relacionamento 
integrado com todas 
as ferramentas de 
comunicação.

Quatro divisões da Loyalty Marketing Solutions
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XIII  Prêmio AMAUTA - 2012
ALMADI - Federação das Associações 

de Marketing Direto e Interativo da 

América Latina, fundada em 1999 para 

promover o crescimento da indústria nos 

e entre os países do Mundo Latino. Estão 

representadas na Federação as Associações 

da Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, 

Venezuela e Colombia.

XIII Premio AMAUTA al 
Marketing Directo e Interactivo



Agência do ano 
em CRM/DBM - 2008

O melhor dos melhores 
em CRM/DBM -2008

3A MELHOR AGÊNCIA DE CRM/DBM,  
conforme ranking de premiações do  

Anuário Brasileiro de Marketing Direto 2010

Campanha de 
comunicação BtoB -2008



MARCOS ELIA SOARES
34 anos de experiência em bancos e como sócio  
da Loyalty. Desenvolveu as estratégias de marketing  
de relacionamento dos bancos Nacional, Unibanco  
e Santander de 1993 a 2002, tendo participado do  
1º projeto de DBM do Brasil no Banco Nacional.  
Sócio-Fundador da Loyalty Marketing Solutions.

ANA CLAUDINA
31 anos de experiência nos Bancos Geral do Comércio, 
Santander, Grupo Camargo Corrêa e como sócia da Loyalty. 
Esteve à frente das estratégias de eventos e comunicação 
institucional do Grupo Camargo Corrêa. Já realizou mais 
de 200 eventos pela Loyalty em todo o Brasil.

MARCELO CUSTODIO:
28 anos de experiência, tendo iniciado a carreira  
em agências e veículos de comunicação. Professor  
de Marketing de Relacionamento da FGV. Esteve  
à frente de estratégias de comunicação e relacionamento 
no BankBoston, Santander e Souza Cruz.  
Sócio-Fundador da Loyalty Marketing Solutions e 
professor dos MBAs da FGV e da FIA (USP).

MARCOS ELIA SOARES
Responsável também pela Loyalty Digital.



RIO DE JANEIRO (Matriz)
av. rio branco, 37, 1401, centro,  
rio de janeiro, cep 20090-003 
tel: 21 2223 0032

SÃO PAULO
rua aureliano guimarães, 150/172,
cj. 307, morumbi, são paulo,
cep 05727-160
tel: 11 3086 4418

atendimento@loyaltymkt.com.br

www.loyaltymkt.com.br

ONDE ESTAMOS



NOSSOS
CLIENTES
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www.loyaltymkt.com.br
atendimento@loyaltymkt.com.br

Agência do ano 
em CRM/DBM - 2008
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