


evecom, the new communication & marketing agency based in Dili, 
with a strong network of International & Timorese specialists, provides 
you with the best quality services in:

• Campaigns & Programmes development

• Communication & Marketing Strategy
• Event organization

• Media coverage
We develop a unique way to communicate to reach directly the heart  
of your target audience.

Let’s meet up and you will believe in “communication by [he]art”  
just as we do.

Charline Bodin & Julie Bodin Torrelli  / Associate Directors

Pantai Kelapa, Dili, Timor-Leste
charline.evecom@gmail.com & julie.evecom@gmail.com 

(+670) 7774 6475 • (+670) 7800 0846

evecom, ajensia komunikasaun & merkadória foun ne’ebé bazeia iha Dili, 
ho rede espesialista Internasional & Timor-oan ida ne’ebé forte, fornese ba ita 
servisu kualitativu kona-ba:

• Dezenvolvimentu Kampaña & Programa sira
• Komunikasaun & Estratejia Merkadória
• Organizasaun Eventu sira
• Kobertura mídia

Ami dezenvolve maneira úniku ida atu komunika atu to’o direita ita nia tarjetu 
audiensia nia fuan. Mai ita hasoru malu no ita sei fiar iha “communication by [he]art”  
hanesan buat ne’ebé ami fiar.

evecom, a novo agência de comunicação & marketing sediada em Dili. 
Através de uma forte rede social formada por especialistas Internacionais e 
Timorenses, evecom oferece-lhe os melhores serviços qualitativos em:

• Desenvolvimento de Campanhas & Programas
• Comunicação & Estratégia de Marketing
• Organização de Eventos
• Cobertura de mídia

Desenvolvemos uma forma única de comunicação para atingir diretamente o 
coração do seu público-alvo. Vamo-nos encontrar e, tal como nós, você vai 
acreditar na “communication by [he]art”.



feel”
“People will forget what you said, people will forget what you did, 

but people will never forget how you made them
Maya Angelou

“Ema sei haluha tiha sa’ida mak ita hatete ona, ema sei haluha tiha sa’ida mak ita halo ona, 
maibe ema sei la haluha oinsa ita halo sira sente buat ruma”

“As pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, 
mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir”
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