Uma nova fase de sucesso
em seu negócio
pode começar agora

Afinal, tudo começa em sua maneira de pensar.
E marketing é isto, uma questão de posicionamento.

PROPOSTA DE SERVIÇOS

Logotipos
Web Sites
Lojas Virtuais
Criações Publicitárias
Marketing Digital

QUEM SOMOS

Uma agência de publicidade
com tudo que as pequenas e médias empresas precisam:
preço baixo, entrega rápida, atendimento prático e muita criatividade
Nossa agência de publicidade é baseada na criatividade, respeito e busca de resultados para nós e
nossos clientes. Todos tem que sair ganhando.
Temos mais de 20 anos de experiência no mercado publicitário, onde já atendemos desde
multinacionais até pequenas empresas.
Com a ajuda de Deus, podemos dizer que já criamos mais de 300 sites, mais de 1.500 logotipos e
milhares de outras peças publicitárias.
Nos últimos anos, adequamos nossa estrutura para atender as pequenas e médias empresas em suas
necessidades. Para isto, enxugamos os extras e aplicamos a tecnologia para a redução de custos.
Assim, conseguimos atender centenas de clientes por mês, provendo soluções eficientes e um preço
acessível.
Todo o mérito vêm de Deus e de uma equipe que não mede esforços para deixar o cliente ‘feliz’.
Hoje, somos cerca de 15 profissionais: publicitários, designers, desenhistas, web designers,
programadores e uma equipe de atendimento afinada.
Nos orgulhamos em dizer que nosso serviço só termina quando o cliente estiver 100% satisfeito. Ou
seja, em nossas criações publicitárias, não temos limites de amostras. O trabalho só termina quando
você disser que sim.
Nós temos certeza que seu negócio pode ter uma imagem de sucesso. Estamos acostumados a criar
para nossos clientes, identidades visuais que geram comentários

“Amamos o que fazemos. E fazemos como se fosse para nós mesmos e para o nosso Deus”
Leonardo Vitor
Publicitário e diretor geral

SERVIÇOS

Podemos lhe orientar na escolha e execução de sua publicidade nas mídias
tradicional e virtuais adequando tudo ao seu bolso e objetivos
O princípio é simples: o que seu cliente quer? Como ele pensa? Qual o estilo dele?
Com base em respostas como essas, junto ao nosso conhecimento atualizado das tendências de
mídia, podemos lhe dar boas dicas de onde anunciar, o que fazer e como agir para ter um bom
retorno, sem precisar gastar rios de dinheiro.
Atuamos nas seguintes áreas:
LOGOTIPOS & IDENTIDADE VISUAL
Logotipos e Logomarcas
Manual de Identidade
Nomes para Empresa
Slogans
Mascotes e Personagens
WEB DESIGN &MARKETING VIRTUAL
Web Sites completos
Lojas Virtuais
Redes Sociais e Blogs
Propaganda no Google
Anúncios para o Mercado Livre
E-mail Marketing
Banners
Animações em Flash
Atualização e Consultoria
Hospedagem de Sites
PUBLICIDADE &PROPAGANDA
Campanhas Publicitárias
Panfletos
Folders
Cartão de Natal
Anúncios para Jornal e Revista
Cartazes e Banners
Catálogos
Embalagens
Apresentações
Comerciais de Rádio e TV

“Uma publicidade mal feita, não deixa sua empresa no mesmo patamar. Ela queima seu filme.”
WEB DESIGN & MARKETING VIRTUAL

Na Internet, pequenas e grandes empresas brigam de igual pra igual.
O site de um micro negócio pode transmitir mais confiança que sites de
grandes corporações. E para o internauta, isso é quase tudo o que importa.

Podemos criar sites, páginas e anúncios virtuais que façam sua empresa se destacar entre as demais.
Podemos lhe ensinar a aparecer na 1ª página do Google, pagando pouquíssimo por resultados.
Podemos criar uma versão digital de seu negócio, com todos os setores integrados: atendimento,
vendas (e-commerce), logística, estoque...
Podemos, porque vivemos isso. Nossa empresa é assim: digital, virtual e online.
Passamos o dia todo no MSN, no Skype, Facebook... Atendemos pessoas de todo o Brasil e do
mundo. Gastamos menos tempo e energia com isso, do que para atender um vizinho. E temos visto a
satisfação e os resultados positivos de nossos clientes.
Sites e lojas virtuais que você mesmo controla, inserindo conteúdo ilimitado
Efeitos especiais e animações em Flash
Criamos o conteúdo de seu site (textos, banners, imagens...)
Sistema modular que permite inserir recursos e alterar layout com rapidez e economia
Integração com redes sociais
Melhor posicionamento no Google
Consultoria, suporte técnico e capacitação de sua equipe

“Na Internet é mais barato, é mais objetivo e, muitas vezes, mais lucrativo. Experimente!”

PLANO INICIAL DE SITE

INCLUI:
- Painel de controle onde você mesmo gerencia todo o conteúdo
(insere, altera ou remove textos, fotos, vídeos, links, banners, destaques...)
- Textos bases escritos por jornalista e publicitário profissionais (apresentação da empresa,
apresentação dos produtos e serviços)
- Possibilidade de você mesmo inserir páginas ilimitadas dentro das seções do site posteriormente
- Sistema de artigos e/ou notícias
- Layout baseado em template, elaborado por designers experientes, os quais são totalmente
personalizados para ficarem exclusivos e com a cara de sua empresa
- Menus com submenus desdobráveis, no topo ou na lateral
- Mapa de localização via satélite (Google Maps)
- Integração com redes sociais (Facebook, Twitter etc. Permite compartilhar, curtir, visitar e seguir)
- Inserção de até 3 fotos compradas em bancos de imagens profissionais para ilustrar a parte
estrutural do site (incluído no preço do site)
- Recurso “Indique para um amigo” via e-mail / “Imprima essa página” / “Gerar PDF dessa página”
nos artigos
- Tratamento e inserção de até 20 imagens na parte estrutural do site (posteriormente, a inserção de
fotos feita pelo proprietário do site é ilimitada)

MÓDULOS DINÂMICOS
- Banner de até 3 estágios com animação básica de transição
- Banner estático
- Cadastro de e-mails para newsletter e e-mail marketing
- Enquete (pesquisa com votação automática)
- Controle de visitantes online
- Busca no site
- Atendimento online por chat (MSN)
- Possibilidade de inserção de anúncios do Google AdSense
- Integração com Google Analytics
- Traçar rota
- Módulo do Facebook (fotos de amigos, últimas postagens...)

COMPONENTES BÁSICOS
- Formulários de contatos por e-mail que também gravam no banco de dados (contatos, pedidos de
orçamento...)
- Cadastro de cliente
- Área do cliente / Downloads
- Comentários
- Depoimentos
- Álbum de fotos

COMPONENTES AVANÇADOS
- Catálogo de produtos (Virtuemart)
- Checkout para transformar Virtuemart em loja virtual completa

SERVIÇOS OPCIONAIS

- Página extra

R$ 70,00

- Módulo dinâmico

R$ 150,00

- Componente básico

R$ 200,00

- Componente avançado

R$ 450,00

- Desenho sob medida de layout para site, programação e instalação

R$ 600,00

- Versão do site para aplicativos móveis (tela pequena)

70% do valor do site

- Versão do site em outra língua

30% do valor do site
+ custo de tradução

- Cadastro de produto simples

R$ 1,50

- Cadastro de atributos de produtos configuráveis

R$ 0,50 cada atributo

- Redimensionar e ajustar cores de foto

R$ 1,00

- Inserção de foto

R$ 0,50

- Recorte de foto

R$ 5,00

- Correção de foto

R$ 15,00

PRAZO DE ENTREGA

1ª ETAPA
• Criação do layout e instalação do sistema
Prazo estimado: 20 dias
2ª ETAPA
• Elaboração das páginas internas e inserção de conteúdos
Prazo estimado: 20 dias
3ª ETAPA
• Testes e ajustes finais
Prazo estimado: 20 dias

Caso o cliente atrase no fornecimento das informações e materiais necessários para a
elaboração do site, o prazo irá se estender na mesma proporção dos dias de atraso.

MANUTENÇÃO E MARKETING DIGITAL DO SITE (opcional)
Nesta etapa, avaliamos os resultados do site, mostrados pelo estudo estatístico de acessos, e
realizamos ações de acordo com os objetivos do cliente e o comportamento de seu público em
relação ao site.
Assim, garantimos o alcance dos resultados e o retorno do investimento de nossos clientes.
Além disso, todos concordam que um site precisa apresentar sempre informações relevantes
atualizadas. É isso que garante a constante visitação do internauta.
Podemos montar uma estratégia a cada mês, conforme a tabela abaixo.

Investimentos

- Aquisição do site (desenvolvimento completo)

A partir de R$ 970,00

Não há taxa futura, nem manutenção, nem anuidade, em relação ao site. Os direitos autorais passam à sua instituição.

- Registro de domínio (www.suaempresa.com.br)

R$ 30,00 por ano

- Hospedagem do site + manutenção mensal 1 hora
(suporte, professor de Internet, e-mails, relatórios de acesso, webmail, FTP...)

5 Gb de espaço e tráfego ilimitado

R$ 27,90 por mês

PROMOÇÃO: 20% desconto de desconto para pagamento anual (12 parcelas de uma vez).

- Atualização do site e Marketing Digital

A partir de R$ 315,00 por mês

Prazos e Formas de pagamento

Desenvolvimento do site

À vista com 7% de desconto
Cartão de crédito: 4X sem juros ou até 12X com juros

Registro do domínio

À vista na solicitação do registro

Hospedagem do site

Boleto mensal, 30 dias após registrar domínio

Atualização e Marketing Digital

Boleto mensal, 30 dias após a conclusão do site

Validade da proposta
10 dias a contar desta data

Observações Finais

Havendo aprovação desta proposta, será elaborado um contrato de prestação de serviços para
formalizar os itens acordados;
O prazo para a entrega do projeto começa a contar na data da primeira reunião entre desenvolvedor
e contratante, para definição dos elementos chaves do projeto. A reunião será marcada após a
assinatura do contrato;
Havendo mudança no escopo do projeto ou adição de novas funcionalidades por solicitação do
cliente, após a assinatura do contrato, será necessário recalcular prazo e orçamento.

No anseio de estabelecer uma parceria completa e eficaz.

Atenciosamente,

LEONARDO VITOR
Diretor Geral
Tel: (24) 8809-3602
E-mail: leo@logomidia.com

“Uns confiam em carros, outros, em cavalos;
nós, porém, nos gloriaremos em o nome do SENHOR, nosso Deus”.

(Salmo 20:7)

