ORÇAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE

ORÇAMENTO DE NOVO SITE PARA: PERQUAT - Data: 13/02/2019
Estamos há mais de 17 anos sempre desenvolvendo sites com qualidade, agilidade na entrega e equipe
altamente qualificada.
O desenvolvimento do site será com gerenciamento de conteúdo utilizando o CMS Wordpress, no qual o próprio
cliente poderá realizar futuras alterações, utilizando o método responsivo que se adapta em tablets e
smartphones ou qualquer resolução de tela.
OPORTUNIDADE PARA CONQUISTAR NOVOS CLIENTES E CRESCER
Realizamos a otimização SEO do site para que a sua empresa ou negócio apareça nas primeiras posições do
Google e outros buscadores.
DECRIÇÃO E CARACTERÍSTICA PARA O SITE
Logo empresa | Home | Quem somos | Para você | Para sua empresa | Você investidor | Contato
Quem somos (4 subtítulos) + 4 imagens + 1 vídeo.
Para você (10 produtos). 4 imagens por produto.
Para sua empresa (5 produtos).4 Imagens por produto.
(Observações da estrutura). (Cor da aba azul e dourado que vão refletir do alto posicionamento com
clientes. )
Você investidor (4 subtítulos) + 4 imagens + vídeo institucional em baixo.
Informações a ser colocada nos produtos:
Informações e descrições.
benefícios.
diferenciais.
Somente Ícones :
Whatsapp.
Atendimento online
Outros:
área para cadastro do cliente

Observações gerais:
Imagens: Nós nos responsabilizamos pelas imagens dos produtos, por conta do alto
posicionamento da marca.
Vídeo: Nós nos responsabilizamos pelos videos dos produtos, por conta do alto
posicionamento da marca.
Logos e material da marca: Nós nos responsabilizamos pelas imagens da marca, por conta do alto
posicionamento.
Descrição e diferenciais dos produtos: Responsabilidade da nossa marca enviar essas informações.
Conteúdo: O conteúdo para o site como: logomarca, textos, fotos e os textos traduzidos para os outros
idiomas será fornecido pelo contratante.
SEO: Otimização (SEO) e URL’s amigáveis para que o site seja encontrado com mais facilidade nos

principais buscadores.
Treinamento: Treinamento presencial para gerenciamento do site.

Valor: R$ 2.500,00
Forma de pagamento: 50% para iniciar e 50% ao final ou em até 10x no cartão.
Prazo de entrega: 30 dias para o desenvolvimento do site a partir da data de entrega de todos os
conteúdos para o início dos trabalhos.
Suporte: gratuito durante de 90 dias para erros no site e dúvidas relativas a administração do mesmo.
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