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Como começar?

O PASSO A PASSO E PLATAFORMAS ATENDIDAS
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MONTE SEU LAYOUT

BRIEFING

CONTRATO

PAGAMENTO

A partir do pacote básico você monta o
seu tema com de acordo com suas
necessidades e informe-os via e-mail para
receber com exatidão o orçamento.

Responda o briefing para o seu perfil ser
traçado com base nas suas preferências,
referências visuais e necessidades. Aqui
tudo é feito sob medida para você!

É enviado os termos de contratação explicando detalhes do projeto, suas fases,
prazos e tarefas de cada um de nós.
Guarde com amor: ele é a sua garantia!

Com o contrato acordado, é realizado o
pagamento escolhido. O prazo de
execução será contabilizado no dia útil
seguinte após a confirmação.
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DESIGN

APROVAÇÃO

DESENVOLVIMENTO

IMPLEMENTAÇÃO

A proposta de layout é entregue seguindo
todos os itens detalhados no primeiro e
segundo passo.

Na análise da proposta, o usuário tem
direito a pedir alterações e adequações
até chegar no resultado desejado.

É aqui onde a mágica é feita por trás das
formas e bonitezas propostas no layout. É
aqui onde seu layout se torna funcional!

É enviado para a aprovação final o seu
tema em um ambiente de teste. Depois
disso, é só colocar no ar em seu blog!

Prazo estimado de produção: 5 dias úteis

Prazo estimado de produção: 3 dias úteis

Prazo estimado de produção: 10 dias úteis

Prazo estimado de implementação: 2 dias úteis

PL ATAFO RMA S ATENDIDAS

2

Serviços principais

Parcelamento sem juros ou
10% de desconto à vista!

DESIGN E DESENVOLVIMENTO

Desconto se aplica apenas para transferência ou depósito em conta

BLOG

♥

SITE

O MAIS PEDIDO
E AMADO

A PARTIR DE 10X DE

R$

112

CUSTOMIZAÇÃO

A PARTIR DE 10X DE

*

R$

SEM JUROS OU APENAS R$1008,00 À VISTA
O orçamento final do projeto pode variar de acordo com a
quantidade de itens extras adicionados (vide página 6 e 7).

200

*

A PARTIR DE 10X

R$

32

Serviço indisponível por
tempo indeterminado

SEM JUROS OU APENAS R$1800,00 À VISTA

SEM JUROS OU APENAS R$288,00 À VISTA

O orçamento final é discutido diretamente com o cliente para
atender as necessidades especiais de um site exclusivo.

É oferecido serviço de customização de temas prontos comprados pelo usuário ou de plataformas e-commerce.

* Valores referentes à projeto completo (design + programação)

MÉTOD OS D E PA GAMENTO

em até 10x sem juros

em até 10x sem juros
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Outros serviços

Parcelamento sem juros ou
10% de desconto à vista!

PARA DIVERSAS NECESSIDADES

Desconto se aplica apenas para transferência ou depósito em conta

DESIGN GRÁFICO
∠ Criação de layout em .PSD ou .AI para sites,
com entrega de arquivo editável e imagens
∠ Projeto de layout para aplicativos

DESENVOLVIMENTO
∠ Programação de layout em linguagem de
marcação HTML5, CSS3 e JavaScript para
materiais estáticos (front-end)

∠ Projeto de materiais digitais como ebooks e
objetos de aprendizagem

∠ Programação .PSD para Wordpress

∠ Criação de peças gráficas digitais como
banners para social media e publicidade

∠ Desenvolvimento de plugins Wordpress

∠ Desenvolvimento de widgets Wordpress
∠ Midia-kit interativo em HTML5

∠ Midia-kit em PDF

Projetos de identidade visual e papelaria são
terceirizados. É indicado ao cliente o melhor
profissional que se adeque ao perfil.

VALOR REFERENTE A HORA

R$

32

/h

Serviços pontuais de manutenção,
correção e outros de categoria simples.

MANUTENÇÃO
∠ Reparo e manutenção de sites e blogs
projetados pela empresa ou de terceiros
∠ Customização de template para lojas
virtuais de plataformas e-commerce para
projetos de site que não possui loja na
mesma hospedagem
∠ Customização de Temas WordPress
Necessita de manutenção mensal em seu site ou blog?
Favor, solicite um orçamento para ver as opções.

Alguns projetos desta página variam de
preços de acordo com a complexidade.
Favor, solicite um orçamento.
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Pacote inicial - Blogs

Todos os temas para blog vêm
com os itens listados abaixo!

ITENS INCLUSOS NO PACOTE PADRÃO

1

CABEÇALHO, COM:

4

∠ Composição de arte para topo
∠ Menu global de navegação, com subníveis
∠ Área de posts em destaque via categoria ou tag com
visualização em slide (carrosel) ou em box

RODAPÉ, COM:

∠
∠
∠
∠
∠
∠
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Título do post Data
Categorias e tags
Foto de autor (via Gravatar)
Botões de curtir + compartilhar em redes sociais
Comentários padrão do wordpress e Facebook
Paginação

SIDEBAR, COM WIDGET EXCLUSIVAS:
∠
∠
∠
∠
∠
∠

Área de perfil: foto + descrição + link página “sobre”
Ícones com links das redes sociais
Instagram
Gadget customizável para seguir Facebook
Botão de seguir via Bloglovin
Anúncios (com suporte html)

PÁGINAS INTERNAS:
∠
∠
∠
∠

Página de arquivos (listagem em grid)
Página de resultados de busca (listagem em grid)
Página de erro 404 (página não encontrada)
Página de contato (via plugin Contact Form 7)
Exemplo de estrutura. Os itens podem ser modificados.

Exemplo de posts em destaque em box

POSTS, COM:

AUTONOMIA

∠ Copyright
∠ Botão de subir ao topo

5
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Não se aplica para projetos de websites, ok?

1

nome do seu blog

SEU PAINEL
PERSONALIZADO

#

Praticamente todos os itens em seu layout você
poderá modificar suas informações através um
painel dedicado a cada item pedido. Tenha total
autonomia para selecionar sua categoria mais
querida para ser destacada; inserir e retirar redes
sociais; alterar foto de perfil; descrições; inserir
anúncios e banners em diversas partes do layout;
personalizar o visual do box de curtir de sua
page do facebook; retirar e acrescentar itens e
muito mais. Tudo sem precisar de código algum!

Veja mais itens dinâmicos que você pode
agregar em seu layout nas próximas páginas!
2

3
Observação: As widgets padrão que vêm no painel wordpress são personalizadas para se adequar ao seu layout.
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Monte seu layout

Não encontrou o que procura?
Entre em contato para conversarmos!
oi@anaflaviacador.com

$

%

&

ENRIQUEÇA SEU LAYOUT COM:

SEU POST MAIS DINÂMICO COM:

WIDGETS EXTRAS:

001. Box promocionais dinâmicos (foto, link e título)

015. Galeria de fotos (personalização da galeria padrão do WP)

002. Habilitar widgets no rodapé

016. Categoria em ícone

029 Colaboradores com foto (via gravatar) com link para
listagem de post de cada usuário

003. Áreas de anúncios (até 3 áreas diferentes)

017. Posts relacionados

030. Posts mais visitados

004. Área de inserção de script adicionais (recomendado para
blogs que possuem parceiros e anunciantes)

018. Descrição de autor (indicado para blogs colaborativos)

031. Pinterest (por usuário ou por board)

019. Abas de conteúdo interno

032. Twitter

005. Áreas de conteúdo incorporado entre a diagramação de um post 020. Toogle (conteúdo abre/fecha)
e outro (fotos do instagram, pinterest, youtube, anúncios,
021. Ficha técnica de filme / série / livro / game com classificação,
thumbnails de uma categoria específica etc)
capa e sinopse
006. Primeiro post completo com o restante em grid com resumo
022. Área de imagem destacada extra
007. Layout de listagem de uma categoria ou tag específica
023. Inserção rápida de playlist spotify / deezer
diferente das demais
024. Recurso de foto antes / depois
008. Listagem de posts de colaboradores com informação de

033. Youtube (vídeo destaque e botão de inscrição)
034. Blogroll em fotos
035. Mapa mundi de viagens com cadastro de pins e links de posts
desejados para cada viagem
036. Wishlist (com cadastro de imagem + link)
037. Ultimos posts de uma categoria específica
038. Parceiros (em listagem ou slide) Newsletter

009. Menu de categorias (além do menu global)

025. Área de receita com lista de ingredientes, com área de “modo
de preparo” e botão de imprimir receita

010. Página de arquivos organizada por ano, mês, categoria e
palavras-chave (tags)

026. Frase de citação (diferente da formatação de títulos e
blockquote)

040. Agenda

011. Página interna com layout personalizado

027. Sinalização para post patrocinado com frase customizável

012. Mapa mundi de viagens com cadastro de pins e links de posts
desejados para cada viagem

028. Subtítulo de postagem

perfil e contato de cada usuário

013. Área destaque para uma categoria ou tag específica (ex:
ultimos looks, últimas resenhas etc)
014. Área de newsletter (feedsburner ou mailchimp)

039. (feedsburner ou mailchimp) Caixa postal

041. Categorias selecionadas em link ou em ícone (diferente do
042. padrão onde a listagem é de todas as categorias utilizadas)

Acrescente os itens* R$
extras acima por apenas

20

cada

* Liste seus itens pelos seus respectivos números no briefing
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Além do Blog

PUBLICAÇÕES EXTRAS

'

)

SAIBA MAIS

ESPAÇO PORTFOLIO

LOJA VIRTUAL

Tenha uma área própria para você cadastrar seus
trabalhos, com sistema de comentários, categoria de
projeto, galeria de imagens, descrição completa, resumo,
área de cadastro de membros que participaram do projeto e botão de acessar projeto online.

Quer ter uma lojinha online dentro seu blog? Utilizando
a tecnologia Woocommerce é possível ter lojas virtuais
incríveis, totalmente voltadas para o seu público, com
um design incrível e opções super fáceis de manipular,
como escolhas de pagamento, frete, estoque etc.

(



ÁREA DE TUTORIAIS OU CURSOS

GUIA DE FORNECEDORES

Área própria para tutoriais diversos, como tutoriais de
artesanato, receitas, oferta de curso ou qualquer outro
assunto que você desejar com sistema de recursos sob
medida de acordo com sua necessidade.

Área própria para cadastro de fornecedores separados por
categoria, estado e cidade, com foto, descrição e
informações de contato. Indispensável para blogs de
decoração e casamentos.

+

Uma área extra de publicação no Wordpress é
chamada de “Custom Post type”. Por padrão, a
plataforma traz apenas 2 tipos de área de post: a
de blog e de páginas internas, mas dá para se ter
quantas áreas extras quiser! Ao lado são os tipos
mais usados na blogosfera. Legal, né?

Tenha um sistema de publicações extra com seu
próprio sistema de comentários, categorias, tags,
paginação, arquivos e tudo mais. É como se fosse
um blog dentro de outro blog! ♥

INDICADO PARA:
Não encontrou o que procura?
Entre em contato para conversarmos!
oi@anaflaviacador.com

Tenha sua área extra R$
personalizada por apenas

250

Clientes que necessitam de uma área dedicada
para promover seu trabalho e/ou de parceiros.

Valor referente a cada área extra adicionada.
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Social media

Não encontrou sua rede social?
Entre em contato para conversarmos!
oi@anaflaviacador.com

VOCÊ NAS REDES SOCIAIS

,
Facebook
Banners para capa,
avatar e timeline

-

.
Twitter
Banners para capa
e avatar

+

PREÇOS ESPECIAIS

1 banner por

R$

2 banners por

R$

3 banners por

R$

4 banners por

R$

+ R$5 por banner adicional

Youtube

Google +

Banners para capa* e avatar

Banners para capa
e avatar

* tamanho full size para diversos dispositivos

15
20
25
30

Os preços promocionais desta página são aplicados apenas
nos pedidos de pacote para blogs. Ao solicitar o serviço
separadamente, o valor é cobrado por hora trabalhada.
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Diferenciais

MAIS VANTAGENS PARA VOCÊ

0

1

2

3

100% RESPONSIVO

SEO FRIENDLY

DESIGN EXCLUSIVO

CÓDIGO LIMPO

Todos os layouts oferecidos são
responsivos, com layout projetado para
ser lindamente visualizado em qualquer
dispositivo móvel e computador.

Seu projeto com diversos recursos
amigáveis para SEO, como recurso
schema.org para Google e meta tags
preparadas para redes sociais.

Um layout só para você, feito sob medida
com muito amor e dedicação para te
fazer brilhar na web!

Programação realizada através das boas
práticas de desenvolvimento Wordpress e
HTML5, promovendo um melhor
desempenho de seu blog.
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GARANTIA

NOTA FISCAL

AUTONOMIA

SUPORTE

Garanto sua total satisfação, além de
fornecer 90 dias de suporte grátis para
qualquer problema que possa ter!

Caso desejar, a nota fiscal eletrônica é
emitira assim que é implementado o seu
projeto. Basta informar CPF e endereço.

Recursos e áreas extras do layout
completamente customizáveis pelo
painel WordPress. Adeus dependência!

Sentiu dificuldade em alguma coisa ou
precisa de um reparo ou manutenção de
seu blog? Conte comigo!

E ai, bora começar?
SERÁ UM PRAZER TRABALHAR PARA VOCÊ ♥
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