Site Contábil
NOSSA PROPOSTA

CARTA DE SERVIÇOS
- Funcionalidades
- Valores
- Prazos
- Garantias
- Validade da proposta: 31/12/2017
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Site Contábil

PROPOSTA
Esta carta de serviços
especifica a proposta

SOLUÇÃO

Os melhores profissionais

FACILIDADE
No melhor prazo

apresentada do Suficiência
Contábil.
FUNCIONALIDADES DO WEBSITE

VALORES

A solução contratada oferecerá:

- Confecção do website - R$ 440,00

- Confecção de Website responsivo,

- Criação Visual (logo) - R$ 150,00

contendo:

- Hospedagem/Suporte por 1 ano -

> Menu

R$ 360,00

> Formulário de contato

Obs.: A aquisição da logo é opcional,

> Integração às redes sociais

caso o cliente já possua, não

- Criação da identidade visual
> Confecção da logomarca

precisará contratar.
TOTAL: R$ 950,00

> Diagramação de imagens e banners no
Site

Manutenção e hospedagem:

- Registro de Domínio (endereço digital)

R$ 39,00/mês.

- Email profissional

- Ganhe 10% no valor da

- Hospedagem por 1 ano

hospedagem/manutenção

- Manutenção/Atualização por 1 ano

parcelando o valor do primeiro ano
em 12x sem juros no cartão de
crédito.

PRAZO

GARANTIA DE SATISFAÇÃO

Após o pagamento da entrada, a equipe

Se em até 15 dias após o pagamento

de Programadores e Designer entrarão

do valor de entrada o cliente não

em contato com o cliente. O prazo para

ficar 100% satisfeito, ele poderá

fornecimento do website pronto é de 15

solicitar o reembolso integral do

dias após o pagamento.

valor pago.

Obs.: O prazo também depende da

Esta é mais uma garantia de que

celeridade do cliente nas repostas à

oferecemos um serviço de qualidade

equipe de programação e design.

aos nossos clientes.

MEU SITE CONTÁBIL
www.SuficiênciaContabil.com.br

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Olá,

O Suficiência Contábil é uma empresa que já está há 5 anos no
mercado. A nossa proposta é levar um serviço profissional com
valores compatíveis aos contadores. Não escondemos taxas dos nossos
clientes e prezamos pela transparência.

A nossa filosofia é: Cliente 100% satisfeito, SEMPRE. Isso nos deu uma
reputação de 4,9 de 5,0 estrelas possíveis na avaliação dos clientes
(nossa fã page no facebook) - pouquíssimas empresas possuem esse
índice.

Espero que tenhamos respondido todas as suas dúvidas
e correspondido às suas expectativas. Estamos empolgados para fazer
o seu site sair do papel. Tenho certeza que um website
profissional proporcionará ainda mais credibilidade ao seu
empreendimento.

Dê-nos a oportunidade e garanto que iremos surpreendê-lo com o seu
website. Aguardo a sua confirmação e conte conosco para o que
precisar!

Atenciosamente,

ÉRICO ALMEIDA
ADMINISTRADOR - SUFICIÊNCIA CONTÁBIL
www.SuficiênciaContabil.com.br
Contato@SuficienciaContabil.com.br

