


 

PROPOSTA ADVANCE 

• Assessoria Marketing DIGITAL; 
• Criação ou revitalização SITE; 
• Criação NOME/MARCA exclusiva mídias sociais; 
• Postagens mídias sociais; 
• Domínio; 
• SEO - Ferramenta de busca; 
• Adwords e Analytics; 
• Ensaio fotográfico profissional; 
• Making of/Teaser; 
• e-book. 

PRAZO DE ENTREGA 45 dias 
R$ 989 mensal 

* Consulte-nos para detalhes e projetos personalizados. 
Solicite uma visita para apresentarmos os detalhes, precisamos 
ouvir sua história para ajudá-lo a criar soluções e estratégias para 
projetar sua marca/nome.  

Teremos prazer em tomar um café e ouvir suas intenções.  

Ideias e criatividade é com a gente! 

Paulo Poli - Diretor de projetos 

ADVANCE



 

PROPOSTA PRÓ 

• Criação ou revitalização SITE; 
• Criação NOME/MARCA exclusiva mídias sociais; 
• Domínio; 
• SEO - Ferramenta de busca; 
• Ensaio fotográfico profissional; 
• Making of/Teaser. 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 
12 X R$ 589 + R$ 989 anual 

* Consulte-nos para detalhes e projetos personalizados. 
Solicite uma visita para apresentarmos os detalhes, precisamos 
ouvir sua história para ajudá-lo a criar soluções e estratégias para 
projetar sua marca/nome.  

Teremos prazer em tomar um café e ouvir suas intenções.  

Ideias e criatividade é com a gente! 

Paulo Poli - Diretor de projetos 

pró



 

PROPOSTA STANDARD 

• Criação ou revitalização SITE; 
• Domínio; 
• SEO - Ferramenta de busca; 
• Ensaio fotográfico profissional. 

PRAZO DE ENTREGA 20 dias 
12 X R$ 429 + R$ 989 anual 

* Consulte-nos para detalhes e projetos personalizados. 
Solicite uma visita para apresentarmos os detalhes, precisamos 
ouvir sua história para ajudá-lo a criar soluções e estratégias para 
projetar sua marca/nome.  

Teremos prazer em tomar um café e ouvir suas intenções.  

Ideias e criatividade é com a gente! 

Paulo Poli - Diretor de projetos 

standard



Vídeos Profissionais, Making of, Teaser, Propaganda, 
Design, Conteúdo, Mídias e Sites Exclusivos.

www.BrandCommercial.com.br

MARKETING DIGITAL

Leves, loucos, inspirados e apaixonados por ideias. 
Vamos tomar um café?

http://www.BrandCommercial.com.br
http://www.BrandCommercial.com.br

