
Apresentação

Comercial



Quem somos?
 Desde 2000, trabalhamos com serviços 

de impressão em geral, nosso objetivo é atender 

o cliente com o máximo conforto, excelência e 

rapidez. 



Quem somos?
Somos mais que uma empresa, somos seu 

parceiro comercial.

Nossos clientes não são apenas clientes, são 

nossos amigos.



Atendimento

 Nosso atendimento é personalizado, através 

de e-mail, whatsapp, facebook ou mesmo em nossa 

loja, dessa forma você não perde seu tempo e é bem 

atendido, proporcionando-lhe maior comodidade.
 



Arte Final

 A sua arte é muito importante, pois é a 

imagem da sua empresa.

 Deve ser criativa, limpa, com informações 

relevantes e diretas.

 Nós desenvolvemos a sua arte de maneira 

profissional.



Logomarca

 É a identidade da sua empresa, sem ela sua 

empresa não tem uma identidade, é importante que 

ela seja simples e de fácil entendimento.

 É imprescindível para sua empresa. 

 
 



Serviços

 Fazemos cartões, panfletos, receituários, 

talões e outros impressos que sua empresa precisa, 

além de papel, também trabalhamos com impressos 

em lonas, pvc, tecidos e outros. 

 Entre em contato e tire suas dúvidas.
 



ServiçosComo fazer?
 Você pode falar conosco através de nossos 

canais de comunicações, é muito prático, só precisa 

nos fornecer os dados referente aos serviços que 

você faz, logormarca, contatos e pronto.

 Desenvolvemos sua arte e damos início a 

produção.



Serviços
Como vou pagar?

 O pagamento pode ser feito em dinheiro ou 

cartão de crédito, se for em dinheiro, você precisa 

dar um sinal de 50% do valor, podendo trazer em 

nossa loja ou depositar em conta bancaria, podemos 

até fazer um boleto para você pagar no dia.

 



Serviços
Como vou pagar?

 Se for feito em cartão de crédito, você 

precisa pagar antes de fazer o serviço, na loja, 

cobrança enviada por e-mail, telefone ou rede 

sociais, você também pode dar os 50% no cartão de 

crédito e pagar o restante na entrega se preferir.

 



Serviços
Como vou buscar?

 A entrega pode ser feita de três formas.

 - Pode vir buscar na loja

 - Podemos entregar, nesse caso teremos uma  

    taxa de entrega dependendo do local.

 - Via correios, dependendo do serviço.

 



Serviços
Vamos resumir?

 1º - Contato e orçamento

 2º - Combinar pagamento 

 3º - Arte final

 4 º - Aprovação e produção

 5º - Combinar retirada ou entrega do serviço



Então?
Viu como é simples?

Entre em contato conosco 

e faça seu orçamento, 

Veja nossos contatos.



R. Major Leite Castro, 67 loja - Paiol - Nilópolis/RJ
(ao lado da FAETEC do Paiol)

 
98704-4005 
96633-3976

www.duartgrafica.com.br 
 duartgrafica@gmail.com
Duart Artes Gráficas

Fale conosco

3760-2159
3681-4236



Criamos também apresentações comerciais
e e-books em pdf.

Construímos também seu site.

Ah!, já ia me esquecendo: 

agora sim, obrigado!




