Trabalhamos com profissionalismo e qualidade. Com tecnologias de ponta e designer inovador,
desenvolvemos desde simples Home Pages a Websites com tecnologias avançadas para Comércio
Eletrônico, Sites de Compras Coletivas e Sistemas On-line. Além de planejar e criar sites procuramos a
solução ideal para cada cliente, criando soluções na medida certa, resultando em um projeto que agrega
design bonito e arquitetura de informação simples e funcional.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Sites Pessoais e Institucionais

• Sites Comerciais

• Compras Coletivas

• Registro de Domínios

• E-commerce

• Sistemas On-line

• Consultoria em Usabilidade

• Manutenção de Sites

• Otimização no Google

• Instalação de Sistemas

• Midias Sociais

• Hospedagem

• Suporte Técnico

• Email Marketing

Abaixo lista de alguns de nossos principais clientes:
Radio Antena1
Grupo Saint-Gobain
Ibmec Educacional
Alphaville Urbanismo
O Carreteiro
PlayArte
Alpha Equipamentos Elétricos
Conex Eletroblindados
Geometrus Sistemas
Warner Bros
Continental Pneus
Dystar
Grupo Sama Comunicação
Postalle
Center Castilho
WEST1 – Wolrd Education Student Travel
Grupo Sama
Galeria de Artes Abaporu
Roberto Shinyashiki e Clube dos Campeões
Laporcela Alimentos
Cozinha Tetra Pak
Pão do Parque
Corinthians Training
Fantasy Publicidade
Metalúrgica Girassol
Plastolândia
Stamaco
Limited Edition
Rede Midas.Net
Informatec
ETC Filmes
Colombi Travel Design

A/C: Dr Mauricio
Referente: Desenvolvimento de Website
Gerente de Projetos: Eric Alexandre
Programador: Guilherme / Designer: Fernando

CONTATO

Telefone: (11) – 3766-6814
Celular: (11) 9880-7673
E-mail: eaco75@gmail.com

Apresentação:
Com a crescente popularização da Internet, o site de uma empresa deixou de ser apenas um espaço para
posicionar a marca. Tornou-se um importante e lucrativo canal de vendas e marketing e, mais do que isso,
uma ferramenta de fidelização do consumidor.
Planejamos cautelosamente todos os aspectos necessários para que possamos interagir dinamicamente
com os nossos clientes e trazer um resultado eficiente e lucrativo para a empresa. Simplicidade e
transparência são características que buscamos com nossos parceiros e clientes, pois agilidade,
funcionalidade e claro um ótimo design são características da Kode DS.

Objetivos do Site:
VENDER INSCRIÇÕES PARA A PALESTRA QUE IRA OCORRER NUM DETERMINADO DIA E DATA,
NOS EUA, ONDE O INTERESSADO APÓS VER A PROPOSTA DA PALESTRA E DEMAIS
INFORMAÇÕES, FAÇA SUA INSCRIÇÃO ON-LINE PARA O EVENTO. APÓS EFETUAR O CADASTRO
E FAZER O PAGTO DA INSCRIÇÃO, O CLIENTE PODERÁ TAMBÉM FECHAR O PACOTE COM
AÉREO / HOTEL / TRASLADO. A PALESTRA TERÁ 3 EIXOS ABORDADOS: COMERCIO IMP E EXP /
MERCADO IMOBILIARIO / IMIGRAÇÃO

Etapas do Projeto:
1.

2.
3.
4.

Desenvolvimento dos layouts gráficos;
Estrutura do website (arquitetura + navegabilidade);
Integração do layout com sistema CMS;
Teste, homologação e publicação.

Tecnologias Utilizadas:
•

HTML 5 / CSS

•

Servidor Apache (Windows ou Linux) ou IIS

•

Banco de Dados MySQL 5.0

•

PHP 5.0

•

JQuery (biblioteca JavaScript cross-browser).

•

Site com sistema de URL amigáveis

Arquitetura do Website:
A estrutura inicial do website será montada com as áreas informativas principais, preparando o ambiente
virtual para o desenvolvimento das áreas secundárias. Os títulos e chamadas de cada área estão definidos
e serão criados de acordo com o briefing apresentado pela Empresa e ou necessidades do projeto.

Áreas Gerenciáveis do Website (CMS)
O QUE É UM SISTEMA CMS: É um sistema de gerenciamento de conteúdo para websites, portais e
intranets. Seu grande diferencial é permitir que o conteúdo de seu website possa ser modificado de forma
rápida e segura de qualquer computador conectado à Internet. Investir em um sistema de gerenciamento de
conteúdo web reduz custos e ajuda a suplantar barreiras potenciais à comunicação web reduzindo o custo
da criação, contribuição e manutenção de conteúdo. O gerenciamento de conteúdo proporcionará ao cliente
administrar todas as áreas contidas neste projeto, tais como:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Páginas de conteúdo geral do site
Notícias / Artigos / Dicas
Programação e Calendário de Eventos
Palestras
Inscrições On-line
Banners
Galeria de Fotos e Vídeos
Cadastro e Envio de Newsletter
Contato / Cadastro / Localização

Suporte Técnico e Manutenção:
A manutenção e atualização dos sites na Internet devem ser contínuas, com o objetivo de mantê-lo
atualizado, interativo e dinâmico, incentivando os usuários a visitas frequentes, utilizando a Internet como
uma mídia potencializadora de negócios. O acesso à manutenção dar-se-á, através de requisição; por
“e-mail” eaco75@gmail.com. Obs.: Novos serviços de criação e desenvolvimentos não constam dos
serviços da manutenção.

*Sistema de Envio de Newsletter
A Newsletter é nada mais, nada menos que e-mails que são enviados em massa para clientes os clientes.
Esta ferramenta não é considerada SPAM, pois os envios são feitos apenas aos clientes ou cadastrados
que solicitaram o recebimento dos mesmos e abertos a cancelar o recebimento assim que desejarem.
Classificada como OPT-IN. O Usuário responsável poderá criar as Newsletters através de um editor
avançado de HTML.

Orçamento e Cronograma do Projeto:
*Layouts:
Desenvolvimento dos Layout da Index e todas as páginas internas do projeto.
Prazo 15 dias

* Implementação:
Programação HTML e Integração do Layout ao Sistema CMS
Prazo: 15 dias

Valor do Investimento: R$ 5.000,00
Formas de Pagamento: 2 parcelas de R$ 2500,00, sendo: 1° na contratação do serviço, 2° na entrega
do projeto.

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE E DIREITOS AUTORAIS
Esta proposta é de caráter estritamente confidencial, sendo que as idéias, conceitos, enfoques e imagens
contidos na mesma são de propriedade da Kode DS, para serem avaliadas unicamente pela equipe de
responsáveis da Contratante, e não deverão ser compartilhados com ninguém que não pertença à
mencionada equipe, não podendo ser utilizadas de forma nenhuma sem o nosso expresso consentimento
por escrito, conforme Lei Federal n.º 9610 de 19/02/98.

Observações Gerais:

1. No orçamento não estão incluídos quaisquer custos com produção, seja de cromos ou aluguel de
imagens, escaneamento de cromos em alta resolução, e inserção de conteúdo nas mídias sociais.

2. No orçamento também não estão incluídos custos com negociação de veiculação do anuncio
3.
4.
5.
6.

publicitário, além das taxas referentes a disponibilização do website na internet (registros, domínio e
provedor).
Disponibilização e sigilo das informações: deverão ser fornecidas todas as informações necessárias
ao projeto e que serão tratadas de forma sigilosa.
Alterações do projeto: Alterações de qualquer tipo no projeto original desta proposta, após aprovado
o escopo, caso ultrapassem um número de 5 alterações, poderão acarretar novos custos. Em caso
de paralização do trabalho durante o processo, serão cobrados 100% dos custos totais.
Estabeleceremos um prazo de 30 dias corridos, após a aprovação do projeto, como forma de
acertos e detalhes finais de correção. Decorrido esse prazo de manutenção inicial, serão cobrados
novos custos de acordo com a solicitação de alteração no projeto.
Entendemos como aceite da proposta uma resposta simples por e-mail dando autorização para
início dos trabalhos e depósito inicial.

