SOBRE NÓS
Atuantes desde 2005, atendemos Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, Curitiba
e região metropolitana, além de Santa Catarina. Nosso objetivo é encaminhar sua
empresa rumo ao sucesso através da presença online, hoje tão importante em nosso
cotidiano. Podemos desenvolver o seu site institucional, e-commerce ou sistema de
gestão, a fim de alavancar suas vendas e prospecções.

EQUIPE
Constituída por um time de primeira linha, nossa equipe conta com profissionais
experientes para melhor atendê-lo. Buscamos otimizar a comunicação com nossos
clientes, pensando sempre no suporte e na máxima eficiência.

O QUE OFERECEMOS?
Oferecemos nosso conhecimento em web designer, marketing digital, gerenciamento
e monitoramento de estratégias. O site que estamos aptos a desenvolver segue o
padrão e as tendências do Google (principal mecanismo de busca atualmente),
possui versão mobile (responsivo) e suas páginas são disponibilizadas conforme
necessidade*. Estamos atentos à conexão entre site e redes sociais e conectando
Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp bem como Google Maps e formulário
de contato. Fornecemos também contas de E-mail Corporativo para deixar nosso
serviço o mais completo possível.

SOBRE NOSSAS FERRAMENTAS
Nossos sites são desenvolvidos em PHP com banco de dados, contendo painel
administrativo para que os próprios clientes possam realizar alterações em caso de
necessidade, a qualquer momento em qualquer lugar através de computador ou celular.
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PROPOSTA E VALORES
Site completo conforme a solicitação do cliente, seguindo o padrão da marca

da empresa (respeitando paleta de cores e layout do estabelecimento, utilizando
imagens previamente cedidas pelo contratante).

R$ 4.800,00 / Valor Médio

* Estão inclusos: Criação, publicação e indexação no Google; treinamento e

suporte para administração do conteúdo no site.

Lembrando que nosso suporte é vitalício e o contato pode ser feito através de

WhatsApp de segunda a sexta das 09h às 18h, agendando com 24h de antecedência
em caso de atendimento presencial..

Custo para domínio e hospedagem anual: com direito à conta de e-mail

corporativo (pode ser solicitada mais de uma, se precisar) e espaço ilimitado para
conteúdo e transferência de dados destinados aos acessos e tráfego do sítio eletrônico
R$ 390,00

Formas de Pagamento: Poderá ser feito à vista com 15% de desconto, até 6x

sem juros no cartão de crédito e até 6x sem juros no cheque, com entrada de 30% e
restante parcelado.

Prazos de Entrega: Contam-se 15 dias a partir do fechamento de contrato, após

a indexação no Google para que seu site seja encontrado nas buscas. A partir de 6

meses, podemos garantir um tráfego maior que possam trazer resultados concretos
ao seu negócio.

Renovação de domínio e Hospedagem Anual: O cliente recebe um aviso

faltando 30 dias para vencimento anual, por telefone ou presencialmente, do qual não

será feito cobranças excessivas. Não utilizamos boleto como forma de pagamento

para evitar possíveis fraudes. Não havendo interesse em renovar a hospedagem,
automaticamente será descartado pelo servidor e não será cobrada nenhuma taxa

extra. Dessa forma, deixamos o cliente livre de qualquer compromisso, podendo
escolher se permanece utilizando nossos serviços ou não.

ALGUNS CLIENTES
BEM ESTAR PRODUTOS NATURAIS......................................................................... 1
WWW.BEMESTARPRODUTOSNATURAIS.COM.BR

Site criado para fins de vendas pelo Pagseguro e vendas via WhatsApp.

DESDE 2015
LUSA REVEST............................................................................................................. 2
WWW.LUSAREVEST.COM.BR

Site criado para fins de divulgação, tendo média de visitas maior que seus concorrentes e
aparecendo em nível nacional

DESDE 2008
REI DA TORNEIRA CURITIBA..................................................................................... 3
WWW.REIDATORNEIRA.COM.BR
Site criado para fins de divulgação

DESDE 2010
BIKESSTAFF CURITIBA.............................................................................................. 4
WWW.BIKESSTAFF.COM.BR

Ecommerce completo criado para fins de vendas pelo Pagseguro e outros métodos.

DESDE 2009
MÓVEIS DE TECA SANTA CATARINA........................................................................ 5
WWW.MOVEISDETECA.COM.BR

Site criado para fins de vendas pelo Pagseguro e vendas via WhatsApp.

DESDE 2010
MECANICA NARDELI.................................................................................................. 6
WWW.MECANICANARDELI.COM.BR

Site criado para fins de divulgação de seus serviços

DESDE 2019
RETIMAQ CAMINHÕES............................................................................................... 7
WWW.RETIMAQ.COM.BR

Site criado para fins de divulgação

DESDE 2007
DLM COBERTURAS CURITIBA.................................................................................. 8
WWW.DLMCOBERTURAS.COM.BR

Site criado para fins de divulgação de seus serviços

DESDE 2013
AUDIOFEX CURITIBA.................................................................................................. 9
WWW.AUDIOFEX.COM.BR

Site criado para fins de divulgação
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