tqq
tudo
que
preciso!
Tudo que sua marca
precisa pra se destacar
na internê (e fora dela)!

Para quem é esse plano?
Esse é para quem quer BRILHAR!
É o que qualquer negócio precisa para começar a se destacar em meio
a multidão internética. Uma identidade visual bem definida aliada ao
posicionamento de marca correto vão ampliar a sua visibilidade e
acelerar suas vendas! Bora criar?

O que está incluido?
Desenvolvimento de:
marca
manual de marca*
4 itens de papelaria (a escolher)
assinatura de email
brandbook completo**
Bônus:
Capas de destaques (até 7)
Pacote inicial de instagram com até 15 imagens
Guia rápido: como editar no Canva
*Manual de marca simplificado
inclui: logo, dimensões (grid e redução mínima), paleta de cores, tipografia e
recomendações de uso correto da marca.
**brandbook
Quem somos (história da marca)
Essência de Marca (missão, visão e valores)
Tom de Voz
Persona (Clientes ideais - público alvo)
Referências visuais (moodboard - fotos)
5 Templates (para feed e stories)
Melhores práticas (para as redes sociais, com
foco no Instagram)
*Válido somente para compras efetuadas no dia 27/11/20

*Investimento:
de R$7550 por

R$5200

Itens de papelaria (a escolher - máximo 4):
cartão de visitas
Ofício personalizado
Bloco de notas
Etiqueta/Tag
Pasta
Receituário
Envelope
Sacola
*itens fora dessa lista: a negociar.

O que você vai receber?
Logo : arquivo aberto e png. com fundo transparente
Manual de marca: arquivo de pdf
Cartão de visitas: arquivo digital em pdf
Assinatura de email: png e link do Canva
Itens de papelaria: arquivos digitais (pdf editável e jpg)
Brandbook: arquivo de pdf
Templates para redes sociais: pdfs editáveis e link do Canva
Guia do canva: ebook

E como funciona?
ETAPA 1:
Após a compra do seu pacote você receberá um email de
confirmação com o material inicial do projeto (briefing).
ETAPA 2:
Após o preenchimento e envio do briefing você receberá uma
apresentação com 3 opções de logo e 3 opções de paleta de
cores (em até 7 dias úteis)
ETAPA 3:
Caso o logo desejado esteja nessa primeira apresentação
passaremos para a próxima etapa. Caso seja necessária alguma
alteração, uma nova apresentação com outra opção será
enviada em até 5 dias úteis. O limite de alterações para essa
etapa é de até 3 modificações.
ETAPA 4:
Caso o logo desejado esteja na primeira apresentação, o
restante do material será desenvolvido em até 15 dias úteis
(após a formalização da aprovação da primeira parte).
ETAPA 5:
Após a aprovação do logo o cliente deverá escolher os itens de
papelaria para desenvolvimento e o modelo de assinatura de
email. O restante do material será desenvolvido e enviado por
email, dentro do prazo acima citado.
Confira a seguir algumas informações importantes.

Informações importantes.
1. No ato da compra do pacote, serão cedidos ao cliente os
direitos patrimoniais de todas as peças criadas e de
eventuais soluções surgidas no decorrer do seu projeto.
2.Todas as informações, materiais e referências
entregues durante o projeto serão mantidas em sigilo,
mesmo as que não vierem a ser utilizadas. Enquanto o
projeto estiver sob desenvolvimento, a empresa se
compromete a garantir o sigilo por política interna de
segurança de dados e informações.
3. Atenção: São de responsabilidade do cliente o
fornecimento e a exatidão do ponto de vista legal de
absolutamente todas as informações contidas no projeto.
4. O cliente deverá cumprir os prazos indicados para a
entrega do material necessário na elaboração do
trabalho, a fim de receber a entrega final até o fim de
janeiro de 2021. Os clientes que desejarem receber o
logo ainda esse ano deverão enviar o briefing preenchido
até o dia 03/12/20.
5. O prazo final para a entrega do briefing é até o dia 31
de Dezembro de 2020. O cliente que não cumprir esse
prazo poderá perder os bônus do pacote da Black Friday.
6. O valor e os bônus de cada pacote serão válidos
somente para clientes que efetuarem o pagamento no
dia 27 de novembro de 2020.

Para dúvidas e informações
envie um email para
contato@crieatividade.com

