
Uma nova fase de sucesso
em seu negócio

pode começar agora

PROPOSTA DE SERVIÇOS

Web Sites

Logotipo

Identidade Visual

Marketing Digital

Criações Publicitárias



QUEM SOMOS

Uma agência com tudo que as pequenas e médias empresas precisam:
preço baixo, entrega rápida, atendimento prático e muita criatividade

Nosso serviço é focado na criatividade, respeito e busca de resultados para nós e nossos clientes. 

Temos 18 anos no mercado e profissionais experientes, onde já atendemos desde pequenas empresas 
em fase de lançamento até multinacionais.

Com a ajuda de Deus, podemos dizer que já criamos mais de 700 sites, mais de 7.000 logotipos e 
milhares de outras peças publicitárias.

Nossa estrutura enxuta nos permite prestar um serviço de qualidade a um preço acessível, atendendo 
dezenas de clientes por mês.

Todo o mérito vem de Deus e de uma equipe que não mede esforços para deixar o cliente feliz. Hoje, 
somos cerca de 8 profissionais: publicitários, designers, desenhistas, web designers e programadores.

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 de que seu negócio pode ter uma imagem de sucesso. Estamos acostumados a criar 
identidades visuais e sites que geram comentários positivos e ótimos resultados.

“Amamos o que fazemos. E fazemos como se fosse para nós mesmos e para o nosso Deus”

Leonardo Vitor
Publicitário e diretor geral



SERVIÇOS

Criamos toda a estrutura de comunicação visual
e marketing digital para sua empresa decolar

Produzimos todos os itens iniciais que uma empresa precisa para ter uma aparência profissional e uma 
apresentação de confiança.

Também podemos criar itens avulsos e ações estratégicas de publicidade para alavancar suas vendas.

LOGOTIPOS E IDENTIDADE VISUAL
Criação de Nomes para Empresa
Design de Logotipos / Logomarcas
Manual de Identidade Visual
Registro de Marcas no INPI
Slogans
Mascotes e Personagens

WEB DESIGN 
Web Sites
Lojas Virtuais
Blogs
Hospedagem de Sites e E-mail 
Registro de Domínio

MARKETING DIGITAL
Propaganda no Google
E-mail Marketing

DESIGN GRÁFICO
Panfletos
Folders
Posts
Anúncios para Jornal e Revista
Cartazes e Banners
Catálogos
Portfolios
Embalagens
Apresentações

“Uma publicidade mal feita, não deixa sua empresa no mesmo patamar. Ela queima seu filme.”



QUAIS OS DIFERENCIAIS DOS SITES CRIADOS PELA LOGOMÍDIA?

• SEO – Seu site bem-posicionado no Google

A criação do site em si não dá resultado e sim os visitantes que chegam a ele.

Por isto, fazemos um trabalho de SEO (otimização para site de busca) antes do desenvolvimento, a fim de seu site
ficar bem indexado e posicionado no Google.

Trata-se de um estudo que é feito durante a criação do projeto do site, a fim de que ele possua as palavras-chaves
desejadas em pontos estratégicos, que façam o Google indexar bem seu site nessas palavras.

O ideal é ter uma página do site para cada palavra-chave desejada.

O site é criado, primeiro pensando no Google, e depois em seu cliente. Afinal, se o Google não gostar do site, ele
não levará ninguém até ele.

•  Painel de controle

Você mesmo gerencia os conteúdos do site, podendo inserir, editar e remover textos, fotos, vídeos...

Nós gravamos videoaulas ensinando você a fazer tudo. Além disso, damos suporte pelo WhatsApp e sistemas de
acesso remoto.

• Visual moderno e atraente

O layout de nossos sites sempre possui um design bem contemporâneo, sempre alinhado com o estilo de sua
marca e perfil de seu público.

Para reduzir custos e lhe dar um melhor preço, trabalhamos com base na personalização de temas de alto padrão,
comprados para cada cliente.

• Sites que rodam bem em qualquer dispositivo

Nossos  sites  são  responsivos  e  funcionam  bem  em  todos  os  tamanhos  de  telas:  computadores,  tablets  e
smartphones. 

Testamos o funcionamento em todos os dispositivos, fazendo as devidas adaptações para cada um.



• Criação de banners

Os banners são os grandes destaques dos sites. Eles que vendem e transmitem as principais informações aos
clientes. Em nossos sites, criamos todos os banners com nossa equipe de publicitários e designers, buscando
beleza e resultados para você.

• Plugins

Nos sites que desenvolvemos podem ser usados uma enorme gama de plugins complementares, a fim de criar
funções e tarefas variadas no site. E o melhor, sem precisar gastar muito. Isso porque há uma grande variedade de
empresas que oferecem esses plugins já programados a um baixo custo ou até grátis.

E em nossos planos de sites já estão incluídos uma boa quantidade de itens como esse.

Plugins mais comuns:  arrastar  e soltar elementos,  blog,  galeria  de fotos,  vídeos,  formulário  de contato,  chat
online, botão de pagamento online, comentários,  depoimentos,   artigos em destaque, slide show, newsletter,
busca, contador, vídeo, mapa, catálogo tipo revista, enquete etc.

• Integração com redes sociais

As redes sociais podem ser integradas ao site por meio de plugins que fazem diversas funções como:  Curtir,
compartilhar, comentar, mostrar as pessoas que curtiram, mostrar os últimos posts, além dos tradicionais ícones
com link para visitar a rede social.

Em nossos sites já está previsto o uso de recursos como estes.

• Sistema de backup

Instalamos no sistema um componente para a realização fácil e rápida de backups, os quais podem ser baixados
para seu computador, garantindo a segurança do site.

• Videoaulas 

 Gravamos videoaulas ensinando você ou alguém de sua equipe a realizar as principais ações para incluir, editar e 
remover os conteúdos básicos do site.



• Criação de conteúdos

Muitas empresas concorrentes nossas, tem oferecido sites baratos por aí. Ou até sites gratuitos, onde só se paga
uma pequena taxa mensal. Mas o que eles não dizem é que os sites são entregues vazios. Isso mesmo! Os sites
vão sem textos e sem imagens. Ou então são entregues com textos e imagens fictícias, que posteriormente você
terá de substituir. É como se você comprasse uma casa sem acabamento, onde você terá que terminá-la, gastando
tempo e mais dinheiro. E certamente não ficará tão boa, como a que um profissional teria feito.

O conteúdo é o principal do site.

É pelo conteúdo que o Google leva as pessoas ao seu site.

Se o conteúdo for copiado e colado de outro site, o Google sabe e seu site perde ponto de relevância.

É o conteúdo que cativa seu cliente a contratar você.

A LogoMídia cria todo o conteúdo do seu site, de forma exclusiva, escrevendo os textos com cuidado, pensando
na questão do SEO.

Além disso, buscamos lindas fotos para ilustrar o site. Essas fotos podem ser buscadas no Google Imagens ou
adquiridas em bancos de imagens de custo acessível.



PORTFOLIO DE SITES

Alguns sites criados por nossa equipe:

Mundo de Alívio – www.mundodealivio.com.br  

Petzillas – www.petzillas.com.br  

Correta – www.corretanet.com.br

Helioplast – www.helioplast.com.br 

Norpem – www.norpem.com.br  

América Clean – www.americaclean.com.br 

Morgan & Santos – www.morgansantos.com.br 

Bem Mais Saúde Suplementos – www.bemmaisaude.com.br 

Hypneumat – www.hypneumat.com.br 

Speed Mec Auto Center – www.speedmec.net  

BPR Serviços – www.bprservicos.com.br 

2Eco Energia Solar – www.2eco.com.br  

Valury – site.valury.com.br 

Carmo Advocacia – www.carmoadvocacia.com.br 

Oscom Automação Comercial –  www.oscom.com.br 

Videogastro – www.videogastro.com  

Oficina do Câmbio Automático – www.politrans.com.br  

Hunter Solutions – www.huntersolutions.com.br  

Terra Vita Cogumelos – www.terravitacogumelos.com.br 

APSO Relógios – www.apso.com.br 

Kamaro Joias – www.kamarojoias.com.br 

Lone Star Idiomas – www.lonestaridiomas.com.br 

Polus – www.polusmg.com.br 

Parise – site.parise.com.py  

Portal Pet News – www.portalpetnews.com.br 

ABCC Pônei – www.ponei.org.br 

Eros Grau – www.erosgrau.com 

http://www.erosgrau.com/
http://www.ponei.org.br/
http://www.portalpetnews.com.br/
https://site.parise.com.py/
http://www.polusmg.com.br/
http://www.lonestaridiomas.com.br/
http://www.kamarojoias.com.br/
http://www.apso.com.br/
http://www.terravitacogumelos.com.br/
http://www.huntersolutions.com.br/
http://www.politrans.com.br/
http://www.videogastro.com/
http://www.oscom.com.br/
http://www.carmoadvocacia.com.br/
https://site.valury.com.br/
http://www.2eco.com.br/
http://www.bprservicos.com.br/
http://www.speedmec.net/
http://www.hypneumat.com.br/
http://www.bemmaisaude.com.br/
http://www.morgansantos.com.br/
http://www.americaclean.com.br/
http://www.norpem.com.br/
http://www.helioplast.com.br/
http://www.corretanet.com.br/
http://www.petzillas.com.br/
http://www.mundodealivio.com.br/


TIPOS DE SITES

Desenvolvemos 2 tipos de web sites:

• Site com painel de controle / Loja Virtual

Site completo, criado de forma personalizada, com recursos avançados para atender necessidades diferenciadas.
Possui um painel de controle onde você mesmo pode gerenciar o site (inserir, editar e remover conteúdos).

Pode incluir um plugin de loja virtual (e-commerce) para realizar vendas online com todos os recursos necessários
para cadastro de produtos, gerenciamento de clientes, pedidos, entregas, frete e meios de pagamento etc.

• Site básico

Site básico, personalizado, mas que não possui painel de controle.
É uma solução econômica, para quem tem pouco conteúdo e não pretende ficar alterando o site com frequência.

Seus recursos são mais simples, mas visualmente não deixa nada a desejar para os outros.
Não inclui a redação de textos e artigos, apenas frases.

Para editar o site, é necessário solicitar o serviço da nossa agência, que é cobrado a parte.



SITES COM PAINEL DE CONTROLE / LOJA VIRTUAL

SITES BÁSICOS



SERVIÇOS COMPLEMENTARES

REGISTRO DE DOMÍNIO

Domínio próprio (.com.br)...............................................................................R$ 45,00 por ano

HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAILS 

Espaço: tudo que os arquivos e imagens do site precisarem;
Transferência/tráfego: ilimitado;
E-mails: 3 contas de 50GB ou 5 contas de 25GB ou 7 contas de 10GB ou 10 contas de 2GB;
Backup de e-mails (painel de arquivamento/auditoria): 2 anos ou 1 ano ou 3 meses ou 1 mês;
Suporte para solução de problemas no site;
Suporte para edição do site.

Valor mensal.................................................................................................................................R$  47,90
Valor semestral (8% de desconto)...............................................................................................R$ 264,00
Valor anual (13% de desconto)....................................................................................................R$ 499,70

Veja tabela explicativa completa em http://bit.ly/logomidia-host

MANUTENÇÃO / ATUALIZAÇÃO MENSAL (opcional)

1 hora de serviço mensal para inclusões e alterações básicas........................................R$ 60,00 por mês

PROPAGANDA NO GOOGLE ADS / TRÁFEGO PAGO

REDE PESQUISA DO GOOLE:  Divulgação na primeira página dos resultados de busca.
REDE DE DISPLAY: banners ou vídeos em diversos blogs e sites da Internet, incluindo YouTube.

Valor mensal pago ao Google (custo por cliques) ................................R$ 300,00 sendo ideal R$ 1200,00

Valor mensal do nosso serviço
3 primeiros meses (otimização)..................................................................................................R$ 400,00
4º mês em seguida (recarga e suporte) ........................................................................................R$ 60,00

Criação de banners para campanha de display ..........................................................................R$ 300,00
Criação de vídeo .....................................................................................................................sob consulta

http://bit.ly/logomidia-host


PRAZO DE ENTREGA

WEB SITE
• Previsão de 15 a 45 dias 

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

FORMAS DE PAGAMENTO

- À vista com 5% de desconto (boleto ou depósito)

- 50% na contratação e 50% na entrega (boleto ou depósito)

- Cartão de crédito em até 3X sem juros ou até 12X com juros

VALIDADE DA PROPOSTA

10 dias a contar desta data

Em nossos serviços de criação e design, os direitos autorais passam para o contratante.



OBSERVAÇÕES FINAIS

Havendo aprovação desta proposta, poderá ser elaborado um contrato de prestação de serviços para formalizar os
itens acordados;

O prazo para a entrega do projeto começa a contar na data de pagamento e envio do questionário (briefing) 
respondido;

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

Telefone / WhatsApp: (24) 98809-3602

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

Salmo 20:7


