
CRIE. INOVE. REINVENTE.
TRANSFORME A SUA MENTE!
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QUEM SOMOS
CRIE E UTILIZE.

A BRAINFLU nasceu da vontade de crescer e se expandir no quão bom é criar, trazendo uma ótima criação
visual na era digital unindo as duas grandes mentes de Dylan Bounce e Davi Keplmair, ambos amigos e
empresários. Davi também conhecido como DKep no mundo dos jogos já tem uma grande experiência
como empresário sendo dono da Sorvetes Natuice desde os 19 anos de idade. Já Dylan, adquiriu
experiência como empresário após assumir seus próprios passos na carreira como músico e artista desde
seus 17 anos de idade, sendo dono da BNCE Entertainment e o artista mais verificado do mundo desde
2020 em 30 redes sociais. Após 19 anos de amizade entre ambos, isso bastou para que em 2021 Dylan e
Davi aos 23 se unissem, desenvolvessem e criassem a BRAINFLU. 

O nome da marca surgiu do conceito "cérebro" e "influência", tendo como objetivo de influenciar marcas
e pessoas a crescerem de forma produtiva com um gerenciamento excepcional pela nossa própria
empresa, aonde você pode contar com toda a nossa criação visual, planejamento, estratégia,
desenvolvimento e elaboração de marketing com a sua marca, seja você uma pessoa física ou jurídica. 

A nossa ideia desde o inicio é motivar marcas, influenciadores, estabelecimentos e diversos outros nichos a
crescerem digitalmente, após uma grande busca e analise em cima de outras assessorias e meios
administrativos, pudemos notar o quão inacessível a maioria das assessorias, meios de comunicações são,
sendo assim, pensamos em forma refletiva no quão poderíamos inovar e solucionar o problema de artistas,
influenciadores e marcas que não possuem tanto recursos para contratar determinados serviços.   

Nosso objetivo é elevar e inovar a forma que nossos clientes são vistos e cuidam de seu crescimento,
desde a criação de conteúdo para redes sociais, quanto planejamento de mídia para cada plataforma,
como um gerenciamento total da marca, empresa e figuras públicas. Estamos prontos para conectar a sua
marca com as plataformas, público e redes sociais.  Os nossos produtos são totalmente criados e feitos para
todos de forma produtiva e criativa. Dois jovens elevando o patamar jovem em seu plural diversificado e
mostrando o quão longe duas pessoas podem se expandir. 

Estamos inovando!
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· Gestão e gerenciamento de redes sociais; 
· Planejamento de publicações; 
· Estratégia de engajamento e alcances ;
· Elaboração de marketing e ideias;
· Criação de conteúdo para redes sociais;
· Intermediação de contato entre o cliente e a marca/empresa;
· Criação de imagens, artes visuais e produtos digitais;
· Criamos todo tipo de produto digital do inicio;
· Branding e identidade visual;
· Criação, desenvolvimento e otimização de perfis em redes sociais;
· Criação, desenvolvimento e otimização de sites;
· Assessoria em envio de notícias para jornalistas;
· Assessoria em tentativas de solicitação de verificação em redes sociais;
· Assessoria completa de acordo com o cliente;
· Representado (a) pela BRAINFLU em diversas áreas;

Nós queremos elevar a forma em que artistas, influenciadores, marcas, empresas, sites de
mídias e todo conteúdo em presença física e digital são vistas. Na maioria dos casos, os
clientes que trabalham nessas áreas nunca administram de forma completa as suas mídias e
sua presença na internet, seja por falta de recursos ou de entende-las em seu contexto geral
de funcionalidades. A BRAINFLU tem como objetivo ajudar os clientes a gerenciar suas
mídias, suas ideias, seus planejamentos, suas estratégias de marketing e todo o contexto de
crescimento.

O QUE FAZEMOS

ATUAMOS COM PRESENÇA EM ALGUMAS PLATAFORMAS E REDES!

MÍDIAS

NASCER É INOVAR E SE REINVENTAR.

2021

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

Telegram

INOVE A SUA IDEIA!

QUEM SOMOS · O QUE FAZEMOS · CRIAÇÃO DE PRODUTOS ·
PARCEIROS · CEOS ·  BRAND LOGO · CONTATO

Linkedin

Tumblr

Pinterest

TikTok

Giphy

Discord

Twitch

Spotify

VERO

Triller



A criação de produtos é um processo extenso e cuidadoso, quando um cliente efetua a
compra de algum pacote ele muito provavelmente já tem uma ideia de como quer que o seu
produto seja criado visualmente e desenvolvido de acordo com a estética desejada, sendo
assim é o nosso trabalho entregar a ele a ideia que o cliente deseja.

 Possuímos duas formas de produtos em especifico em nossas vendas; Pacote OFF e o Planos
por assinatura. Ambas com suas características e formas distintas de contratação, quando
você efetua a compra do Pacote OFF, você contrata os nossos serviços para a util ização de
um único serviço exclusivo naquele pacote que você comprou, que basicamente é
desenvolver o produto e entrega-lo para você, sendo assim, nós não prestamos assessoria
ou nenhum outro tipo de gestão ou gerenciamento por esse meio de Pacotes OFF, apenas
desenvolvemos e criamos o produto desejado. 

Quando você contrata o Planos por assinatura, você permite que a BRAINFLU trabalhe mais
ainda com a sua marca de forma presente e diária variando na escolha do seu plano sendo
um desses; BRAINFLU Basic, BRAINFLU High, BRAINFLU Master ou BRAINFLU Business
durante um mês, basicamente até que você cancele o seu plano.

CRIAÇÃO DE PRODUTOS

CRIAR O DIFERENCIAL.
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· Gestão e gerenciamento de redes sociais; 
· Planejamento de publicações; 
· Estratégia de engajamento e alcances ;
· Assessoria em tentativas de solicitação de verificação em redes sociais;
· Criação, desenvolvimento e otimização de perfis em redes sociais;
· Criação de conteúdo para redes sociais;
· Intermediação de contato entre o cliente e a marca/empresa;
· Criação de imagens, artes visuais e produtos digitais;
· Criamos todo tipo de produto digital do inicio;
· Criação, desenvolvimento e otimização de sites;
· Assessoria em envio de notícias para jornalistas;
· Assessoria completa de acordo com o cliente;
· Representado (a) pela BRAINFLU em diversas áreas;
· Branding e identidade visual;
· Elaboração de marketing e ideias;



Os nossos parceiros são marcas que trabalham com a gente, estão sempre prontos para
inovar e contribuir com os nossos clientes, seja esses marcas ou influenciadores. É de suma
importância estar presente em determinadas mídias, como por exemplo neste quadro.

Temos um determinado apoio e suporte das seguintes marcas e empresas abaixo como um
todo em um conjunto. Você pode visita-los clicando em suas determinadas logos, assim
como também ir direto em nosso perfil verificado nas mesmas.

PARCEIROS

UNA-SE AOS PARCEIROS.
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BNCE
ENTERTAINMENT

BNCE
GAMING

https://tenor.com/official/brainflu
https://open.spotify.com/user/ys94q9uyks93q95d0clc03bv8
http://natuicemakep.com.br/
https://business.facebook.com/business/partner-directory/search?id=3521348841324971
https://www.brainflu.com.br/bnce-entertainment
https://www.brainflu.com.br/bnce-entertainment
https://www.brainflu.com.br/bnce-gaming
https://www.brainflu.com.br/bnce-gaming


Davi Keplmair, nascido em 17 de dezembro de 1997 no Brasil,
São Paulo, é um influenciador, empreendedor e empresário
brasileiro. Davi é conhecido na internet como DKep por fazer
streamers e conteúdos de jogos na plataforma Twitch. O seu
primeiro lado como empresário aconteceu em 2018 aos 19 anos
de idade quando Davi Keplmair abriu a sua primeira empresa
"Sorvetes Natuice", dois anos depois após o sucesso de sua
loja, em busca de novos rumos o mesmo decidiu em 2021 abrir
a "BRAINFLU" e inovar na forma que se gerencia artista,
influenciadores e marcas.

Dylan Bounce, nascido em 06 de março de 1998 no Brasil, São
Paulo, é um cantor, compositor, produtor musical e empresário
brasileiro. Dylan abriu a sua primeira marca como empresário
em 2019 a "BNCE Entertainment" que é responsável por
gerenciamento artístico em seus projetos musicais, em 2020 ele
fundou a "BNCE Gaming", destinada a gerenciamentos em
jogos e em "2021", ele fundou a empresa "BRAINFLU" para
gerenciar outros artistas, influenciadores e marcas inovando no
meio do entretenimento e gerenciamento de mídias.

CEOs

OS FUNDADORES DA BRAINFLU
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Após 19 anos de amizade entre ambos, isso bastou para que
em 2021 Dylan e DKep aos 23 se unissem, desenvolvessem e

criassem a BRAINFLU.

https://twitter.com/davikeplmair
https://facebook.com/davikeplmairoficial
https://tiktok.com/@davikeplmair
https://instagram.com/davikeplmair
https://g.co/kgs/FtLnf3
https://twitter.com/dylanbounce
https://facebook.com/dylanbounce
https://tiktok.com/@dylanbounce
https://instagram.com/dylanbounce
https://g.co/kgs/aZ1UW7
https://behance.net/davikeplmair
https://behance.net/dylanbounce


BRAND LOGO

LOGOTIPO
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BRAINFLU BRAINFLU

BRAINFLU BRAINFLU

Acima estão os componentes que formam a nossa marca e empresa. É
totalmente proibido distorcer, alterar ou modificar os logos da Brainflu

invalidando seu designer, conceito, arte, formato e textura visual oficial.



Para consultoria, negócios, duvidas ou outro tipo de relação, você poderá entrar em
contato com a BRAINFLU via e-mail, pelas mídias abaixo e em nosso site oficial pelo
atendimento ao usuário.

CONTATO

FALE COM A GENTE
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E-mail: contato@brainflu.com.br
Site: www.brainflu.com.br
Contato via mídia: Instagram Direct ou Messenger
Telefone: 011985684524 (WhatsApp ou Ligações)

©2021 BRAINFLU. Todos os direitos reservados.

Siga-nos em (clique nos ícones):

https://twitter.com/brainfluoficial
https://facebook.com/brainflu
https://tiktok.com/@brainflu
https://instagram.com/brainfluoficial
https://g.co/kgs/7NLKRC
https://behance.net/brainflu
https://linkedin.com/company/brainflu
https://www.youtube.com/channel/UCu16fK1a8bhORHk8IutzI6A
https://giphy.com/brainflu
mailto:contato@brainflu.com.br
https://www.brainflu.com.br/
https://instagram.com/brainfluoficial
https://m.me/brainflu
https://tenor.com/official/brainflu

