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O projeto “Do Zero ao Micro”

nasceu com a inciativa de auxiliar os 

micros empreendedores  a darem seus 

primeiros passos em sua nova jornada 

comercial. Para isso, desenvolvemos 

planos fi xos de serviços específi cos

e necessários que o micro MEI

precisará para começar a divulgar

sua nova marca no mercado.
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ANTES 
DE MAIS 
NADA...

O que você
precisa saber!

Para contratar um dos serviços do projeto você precisa ter 

empresa aberta, ou seja, se ainda não fez, o momento é 

agora! Abra seu MEI através do portal do empreendedor, é 

fácil, rápido e GRATUITO. Este é o principal requisito que 

você, nosso futuro cliente precisará ter para podermos 

fechar essa parceria que vai  te ajudar a ter uma marca 

sólida e profi ssional. 

Além de ter seu CNPJ como MEI, é importante que você 

saiba que, qualquer empreendedor precisará elaborar 

um bom plano de negócio, traçar suas metas, objetivos, 

identifi car seu público-alvo, segmento, nicho de mercado, 

capital, posicionamento etc. 
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Criamos marcas e soluções 
que vai desde a elaboração de 
um bom Briefing, pesquisas 
por referências, rascunhos e 

por fim a vetorização.   

O QUE
FAZEMOS.    

Além disso nos preocupamos
como essa marca irá se comportar
na aplicação em elmentos gráficos,
e um dos principais elementos é a
 palpelaria para escritório.   
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O Projeto Do Zero ao Micro tem como 
missão oferecer ao microempreendedor

 que está iniciando sua jornada no
mercado com a criação da marca do

seu negócio/produto/serviço transmitindo 
uma imagem profissional na visualização

de toda sua identidade visual. Nosso trabalho  
é feitopor etapas e é importante que você 

saiba disso, pois o seuacompanhamento em 
todo processo criativo é crucial para que

 consigamos te entregar todos os
 itens  contratados de forma satisfatória. 

COMO 
IREMOS
TE AJUAR?    
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R$750,00

Logotipo, até três versões
para aplicação;

Apresentação da marca,
até 5 páginas em PDF;

Criação de logotipo com até três
versões essências para uso comercial.

Cartão de vista com
1000 unidades entregues;

.

O que está incluso.

INVESTIMENTO
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O pagamento deverá ser feito
da seguinte forma: 

Transferência bancária para a conta corrente
informada em contrato ou via boleto emitido
pela agência com 2 dias de atencedência da

data a ser paga.

* Todo e qualquer pagamento deverá ser
confi rmado via comprovante enviado

exclusivamente por e-mail na mesma data da
realização do mesmo pelo contratante.

Deverá ser ser pago valor a vista, no ato da 
aprovação desta proposta juntamente com 
contrato assinado e envio de todo material pelo 
cliente necessário para a criação do projeto no 
valor total de R$750,00

Deverá ser pago o valor dividido em 2 x iguais 
de R$376,00 sendo a primeira parcela como 
SINAL, no ato da aprovação desta proposta
juntamente com contrato assinado e material 
enviado pelo cliente.

Investimento #1

Ou

Investimento #2

CONDIÇÕES E
PAGAMENTO
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OBRIGADO 

emd.art.br


