
Serviços
DESIGN & MARKETING ....

* Catálogo, e Portfólios de Serviços  |   Produtos:  a partir de ................................................R$150,00 reais 
por página ( não inclui capa e contra capa)

*  Identidade visual: logomarca + 1 consulta registro
de marcas e patentes +manual da marca + padrões   ..............................................................R$1.500,00 reais 
até 3 alterações

* Logo para projetos, { onde já tenha logo da empresa criada) ...........................................R$300,00 reais 
com 2 alterações

* Criação de Site responsivo em plataforma on-line a partir de ...........................................R$1.000,00 reais 
( não inclui domínio e hospedagem)
Hospedagem  on-line  ..........................................................................................................................R$225,00 anuais 
* sujeito a alterações do próprio parceiro)  

* Domínio.com.br   * sujeito a alterações do próprio parceiro) .............................................R$40,00 reais 
plano anual + criação  de conta e simulação de domínios .....................................................R$150,00 reais

* Criação de Google Business + 1 con�guração  (com fotos e vídeos fornecidas pelo cliente)   
.......................................................................................................................................................................R$300,00 reais 

* Site Adobe responsivo  a partir de ...............................................................................................R$2.000,00 reais

* Criação de cartão de visita ( não inclui impressão)................................................................ R$350,00 reais

* Cartão Interativo  ................................................................................................................................R$300,00 reais

* Folder  frente e verso  ....................................................................................................................... R$450,00 reais

* Layout redes sociais sem marketing  ...........................................................................................R$150,00 por 
imagem| gif | magem multimídea.

* Edição de Vídeo para redes sociais c/ vinheta  .........................................................................R$450,00 reais
( até 60 segundos)   

* Vinheta ( 5 segundos) .........................................................................................................................R$150,00 reais

* Captação de vídeo + direção + roteiro + 1 edição institucional  �nal horizontal .........R$900,00 reais

* Book pro�ssional de fotos ( 50 fotos) para redes sociais sem edição  ...............................R$900,00 reais

* Gerenciador de Instagram ( Seguir, Deixar de Seguir,  Curtir e Comentar Segmentação por “per�s, 
locais e hashtags”, Direct para novos seguidores automático, aumento de seguidores)
 ........................................................................................................................................................................R$80,00 por 
conta de instagram mensal ( clientes)

.........................................................................................................................................................................R$100,00 por 
conta de instagram mensal ( não clientes)

* Con�guração de gerenciador de Instagram 1 con�guração mensal  ...............................R$150,00 reais

* Con�guração do Gerenciador de Negócios para Promover ................................................R$150,00 reais

* Impulsionamento de publicações .................................................................................................R$150,00 reais
por publicação

* Consultoria de marketing | atendimento on-line  ....................................................................R$150,00 reais

CLIENTES COM PLANOS MENSAIS EM VIGOR TEM 5% DE DESCONTO EM NOVAS CRIAÇÕES
FAVOR CONSULTAR CONDIÇÕES*


