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Prazos aproximados:

Cliente do Site

Não informado Não informado

Não informado

PRODUTOS

1. Criação de site Página única (Edição Plataforma WIX): Personalizado de acordo com o o preenchimento do

Briefing. É UMA única completa com informações essenciais do produto, serviço ou oferta. | Versão desktop

(pc de mesa) e mobile (smartphone) com links, imagens, menu e textos | Site publicado (fica a critério do

cliente). Ele pode publicar no momento que desejar | Chat opcional no site para conversar com o cliente (valor

adicional) | Ajustes e configurações de SEO e links da página, bem como a verificação do Site no Gogle Search. 

Não Incluído no projeto

˃ Logotipo, criação de textos padrões e imagens (este conteúdo será fornecido pelo cliente);

˃ Domínio e endereço personalizado (sem o nome WIX) deve ser contratado separadamente. 

˃ Gestão de Site. Para futuras alterações, consultar valores.

DESCRIÇÃO DO ITEM PRAZO/ DIAS:

Criação do site (Briefing, pesquisa, edição e aprovação - 2 a 5 dias por página); 5 dias úteis

Para Alguns projetos utilizamos o Briefing. São perguntas que nos direcionam quanto aos gostos pessoais do

cliente, as informações sobre a marca e possíveis alternativas para a criação. É importante que cada questão

seja respondida de forma completa e com foco. Se achar necessário mais tempo, nos avise! O questionário não

é uma frescura, é uma ferramenta importante que levamos a sério. Quando for responder, tire um tempo para

isso e lembre que estamos tratando da sua empresa, da sua marca. Nós consultaremos o Briefing diversas

vezes e faremos outras pesquisas externas relacionadas ao produto e a área de atuação. Se as respostas

obtidas no Briefing foram vagas ou superficiais, pediremos que seja preenchido novamente e podem surgir

outras perguntas durante os projetos e vamos faze-las sempre que preciso. 

Na próxima página as formas de pagamentos, valores e detalhes importantes. Leia com atenção!

Acesse nossas redes

Conheça A Ampliato
Ver Página 2
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QUANT.

1

1

1

1

Preço por página do Site 130,00R$                     130,00R$                     
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Valores:

DESCRIÇÃO DO ITEM PREÇO UNID. TOTAL

Configuração geral do site 60,00R$                       60,00R$                       

Configurar domínio do Site (cortesia) -R$                            -R$                            

Chat do Site (opcional) 55,00R$                       55,00R$                       

FORMAS DE PAGAMENTO/ DADOS PAGAMENTO/ OPÇÕES

Pagar via Transferência, Picpay ou Boleto para o mesmo dia Clique para ver os dados

Pagar via PIX pelo CNPJ Ampliato (chave ao lado) 41376019000114

Obs.: Para edições ou atualizaçãoes posteriores, consultar valores. Cada 

item dependerá da mão de obra aplicada.

Subtotal com chat 245,00R$                     

Subtotal sem chat 190,00R$                     

Desconto especial desta oferta 60,00R$         
Total com desconto e com chat 185,00R$                     

Total com desconto e sem chat 130,00R$                     

Nesta página, há informações complementares e essenciais para uma parceria de sucesso entre SUA MARCA e

a AMPLIATO. Nós sabemos que você dá duro e quer ter sucesso! Por isso conte conosco nesta etapa, afinal

este investimento é valioso para seus clientes levarem seus serviços e produtos ainda mais a sério. Leia até o

fim!

Informações importantes:

> No momento trabalhamos somente com a plataforma Wix.

> Em caso de desistência do cliente, será cobrado o valor por página trabalhada, conforme valor deste

Orçamento (mesmo incompleta). A diferença de valor, se houver, será devolvida em até um dia útil.

> A Ampliato opta por não trabalhar com sites que possuam em seus conteúdos: nudez, sexo explícito,

violência, drogas e teor semelhante.

> A Ampliato tem a responsabilidade de criar, editar e configurar todas as páginas contratadas. No entanto, não 

há nenhuma ligação contratual ou vínculo entre Ampliato e Wix. A Ampliato apenas considera que, entre

algumas opções de plataformas no mercado, a Wix possibilita a construção de um site excelente para atender

as necessidades básicas de uma marca. Sendo assim, a Ampliato responde pelo design e funcionamento no

trabalho que ela desempenhar. Para soluções de problemas relacionados à Wix, como domínio, instabilidade

no sistema ou demais assuntos da plataforma, o contratante deverá buscar resoluções junto a própria Wix.

> A contratação é validada após o PAGAMENTO ANTECIPADO do valor total e compensação dele. Envie o

comprovante quando realizar o pagamento. 

> Após aprovação final do cliente, a Ampliato vai transferir o Site para o contratante definitivamente. Não

haverá mais vínculo entre as partes após esta etapa. Mas a Ampliato se coloca a disposição para qualquer

correção de erro por parte da mesma e ajudará, dentro do possível, para que o cliente tenha a melhor

experiência possível. Para entender melhor a marca e cliente, haverá envio de um questionário após a

contratação.

> O site pode ser ou não publicado. A decisão é do contratante. Mas o trabalho será realizado da mesma forma

e todo o projeto estará salvo na Plataforma.

Na próxima página mais detalhes importantes. Leia com atenção!

Acesse nossas redes

Conheça A Ampliato
Ver Página 3
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> Os conteúdos (texto, imagens, links, vídeos) são de inteira responsabilidade do contratante. A Ampliato

depende deste material para alimentar a Página. A responsabilidade de seguir regras gramaticais e coesão

textual também é do cliente, mas dentro do possível, faremos correções ou sugestões ao cliente. O prazo de

entrega do site é diretamente afetado pela rapidez ou demora na entrega dos itens citados acima.

> Todo site precisa de hospedagem e domínio. O domínio próprio permite personalizar o endereço. O ajuste e

configurações que envolvem o domínio do Site é uma CORTESIA da Ampliato, se realizado durante a execução

deste projeto. A compra do domínio para Site institucional é opcional, porém sem a compra, o endereço do site

terá o nome da Wix adicionado automaticamente (Exemplo: www.ampliatodesign.wixsite.com). Seria

interessante já iniciar o Site com o domínio adquirido. 

Se o domínio for comprado após a entrega do site e o cliente desejar que façamos a configuração, será cobrado

o valor de R$ 35,00 para este trabalho. O prazo depende da compensação do valor pago para à Wix. O nome do

domínio depende da disponibilidade. Ou seja, se o cliente deseja que o site tenha o endereço

"www.lojaderoupas.com.br", só poderá usa-lo se niguém tiver comprado o mesmo nome de domínio

anteriormente.

> A Página: São 4 seções, divididas em faixas retangulares e cada uma com sua função. Vamos aos conteúdos:

> EXPLIQUE: É importante falar ao público quem é você, o que está oferecendo e apresentar formas de contato,

como botões de whatsapp ou redes sociais.

> NÃO EXAGERE: Não é um site, portanto não é adequado inserir muito texto, imagens ou vídeos. Seja objetivo.

Use frases que possa chamar atenção, insrira um formulário com brindes (se possível) para captar dados dos

contatos. 

> CONTATOS: Permita que seu cliente possa falar com você de forma rápida e prática. Forneça seu Whasapp

empresarial, Instagram, e-mail, etc.

 Inovar para manter

Acesse nossas redes

Conheça A Ampliato
Deus abençoe!

> PRODUTO ou SERVIÇO: Fale com clareza sobre o que está oferecendo. Exemplo: "O aprendizado que você

pediu chegou e agora você mais completo!" Ao lado inserimos o botão "comprar agora." 
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