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17 anos



Totten em ACM
(Alumínio Composto)

e AcrílicoQUEM SOMOS

Somos uma empresa de Comunicação Visual, especializada em Decoração e 
Iluminação, que atende a diversos tipos de empresas – algumas, de grande 
representatividade nacional – criando, desde o projeto até a confecção, 
manutenção e instalação das decorações.

NOSSA HISTÓRIA

Fundada em 1995, no bairro do Tororó, em Salvador-BA, a empresa Cordas 
Luminosas foi a PIONEIRA em trabalhos desenvolvidos com mangueiras 
luminosas em Salvador, revolucionando e inovando a ILUMINAÇÃO 
DECORATIVA de natal, carnaval e datas festivas através de importantes 
projetos de Iluminação ao longo de sua história (Ex.: Decoração Natalina da 
Cidade de Salvador, Fachadas de Igrejas Históricas, Casa Jorge Amado, 
Arraia da Capitá, Torres de Televisão …), além do mercado de LETREIROS 
LUMINOSOS para Bandas, Blocos e Trios do maior Carnaval do Mundo (Ex.: 
Chiclete com Banana, Asa de Aguia, Ivete Sangalo, Banda Eva, Claudia 
Leitte…).
Sempre se sobressaindo pelo tratamento dispensado a seus clientes, 
priorizando rapidez, qualidade, transparência e confiança, a Cordas 
Luminosas conquistou a FIDELIDADE de seus clientes, sendo reconhecida e 
premiada em 2006 com o prêmio TOP OF MIND Brasil.

EVOLUÇÃO

Aprimorando constantemente seus recursos humanos, tecnológicos e se 
atualizando no mercado ao longo desses 17 anos, desenvolveu uma equipe 
de criação e produção altamente especializada e capaz de desenvolver e 
executar projetos. Recentemente, inaugurou uma Loja de 190m², com 4 
vagas de estacionamento, localizada na Rua da Mouraria, centro de 
Salvador, melhorando o acesso e aumentando o conforto, para melhor 
atender seus clientes.

SERVIÇOS

Reconhecida no mercado pelo seu trabalho em DECORAÇÃO NATALINA e 
em LETREIROS para BANDAS, BLOCOS e TRIOS, a Cordas Luminosas 
investiu e ampliou seus serviços, especializando-se em COMUNICAÇÃO 
VISUAL, SERIGRAFIA e LED’s, criando ambientes que permitem experiências 
visuais maravilhosas por meio do projeto visual de fachadas, painel ou 
totem luminoso, passando para adesivação dos ambientes internos e 
externos de empresas e residências, realizando uma tematização ou 
sinalização, a fim de satisfazer seus clientes



Letreiros Caixaria com Iluminação em LED

Letreiro Caixa

Backlight’s



Caixaria com Iluminação Indireta



Fachada em Caixaria

Fachada em ACM com Letras Caixa



Placa em PVC com Letras Caixa

Placa em PVC



Caixaria com Iluminação Cênica

Caixaria em formato geomêtrico
com Pintura Automotiva



Placas de Sinalização

Display em Acrílico



Impressão Digital
Lona

Adesivo Transparente 
Calandrado

Adesivo Perfurado



Plotagem Veicular

Adesivo Leitoso

Plotagem Veicular

Adesivo Leitoso


