
Designer // Art Director // Branding Specialist



MULGOI / SPAIN / ZARAGOZA
Art Direction / App Branding

Últimas Contratações

Últimas Especializações
Design1o1 Redux

Profs. Stefano Mirti, Anne-Sophie Gauvin, 

Anna Amalfi e Miri Esther

Arquitecture Between The Sea and Sky

Profs. Francesco Librizzi, Stefano Mirti e 

Racha Porn

Arquitecture1o1

Profs. Stefano Mirti e Anne-Sophie Gauvin

Business Strategy

Prof. Michael J. Lenox

Online Advertising

Prof. Paty Keegan

Adobe Illustrator

Prof. Daniel Larusso

Sobre Mário Pertile
Consultor em Imagem Estratégica, especia- 

lista em Branding, com mais de 15 anos de 

experiência no mercado publicitário, Mario 

Pertile já atendeu mais de 300 empresas, 

diretamente ou através de agências no Brasil 

e remotamente ao redor do mundo nas áreas 

de design, planejamento e direção de arte,

Estudou na Escola de Criação ESPM/POA 

e fez especializações em Berlim, Blanken-

rath, Siracusa e Milão nas áreas de proces-

sos criativos, aproveitamento de recursos, 

EAD e produção gráfica.

Publicações
Segredos p/ Um Bom Logotipo

O que você precisa saber antes de contratar 

um designer

Panorama 101

Walking Through Siracusa

Architecture 101 Part 3

Learning how to do

Architecture 101 Part 2

Learning how to start

Architecture 101 Part 1

Learning how to learn

https://www.linkedin.com/in/mariopertile
https://www.facebook.com/mario.artdirector
https://www.instagram.com/mariopertile/
https://www.behance.net/mariopertile
http://www.youtube.com/mariopertile
http://www.mariopertile.com.br/cv/mariopertile_cv.pdf
http://www.mariopertile.com.br


Contratamos a Mario para 
re-diseñar nuestra identidad 
corporativa y nos sorprendió 
gratamente su profesionalidad, 
ofreciéndonos un producto final 
con el máximo detalle de 
información y formatos. Un 
profesional pro activo y muy 
creativo.

Mário sempre mostrou-se 
profissional e comprometido 
com a essência do negócio. 
Sempre contratamos seus 
serviços, especialmente agora 
com um foco estratégico. Nossa 
parceria sem dúvida se torna 
cada vez mais duradoura diante 
da expertise dele e de sua 
equipe. Recomendo!

Mario realiza un gran trabajo, muy 
creativo y siempre busca conse-
guir, por todos los medios 
posibles, los objetivos propuestos.

Mário possui uma criatividade fora 
do comum e sempre busca se 
especializar.
Um grande profissional que toda 
empresa gostaria de ter, sabe 
trabalhar em equipe, organizado e 
veste a camisa da empresa.

Mário é um profissional excelente 
e dedicado. Recomendado!

Testemunhos

https://www.linkedin.com/in/mariopertile


























Illustration // Decoration



Illustration // Decoration

Wall decoration for Viking themed restaurant

Wall decoration for traditional Italian themed pizzeria



Webdesign // UI/UX



















Gastronomia

Para visualizar o portfolio 
completo de gastronomia, 

clique neste link.

http://www.mariopertile.com.br/cv/mariopertile2014_food.pdf


Estatísticas: Últimos 2 anos







Grato pela atenção.

https://www.linkedin.com/in/mariopertile
https://www.facebook.com/mario.artdirector
https://www.instagram.com/mariopertile/
https://www.behance.net/mariopertile
http://www.youtube.com/mariopertile
http://www.mariopertile.com.br/cv/mariopertile_cv.pdf
http://www.mariopertile.com.br

