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CONFIDENCIALIDADE
As informações contidas nesta proposta são confidenciais e fornecidas para a finalidade exclusiva de descrever técnica e comercialmente as soluções propostas pela Dezetoro a pedido do cliente, e não deverão, de forma alguma, ser utilizadas para qualquer outra finalidade.
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Uma apresentação da agência digital. A história de sua fundação, objetivos,
valores e seu posicionamento no mercado.

Descrição dos serviços oferecidos pela Dezetoro, a metodologia de
desenvolvimento e os procedimentos aplicados na criação.

Apresenta alguns número sobre os serviços já prestados pela Dezetoro, além
de alguns clientes já atendidos.

Descreve as etapas de desenvolvimento comuns para projetos web, apresentando os procedimentos e ferramentas utilizadas.

A internet
potencializa negócios.
Um bom posicionamento digital é
imprescendível para o sucesso
da neoempresa.

Sobre a Dezetoro
A Dezetoro é a agência digital do Grupo Rodz, com escritórios em São Paulo, Curitiba e Belo
Horizonte. Fundada em 2010, teve o início de suas atividades marcado pelo desenvolvimento de
sites institucionais e lojas virtuais. Com o intuito de atender seus clientes em todas as esferas
digitais, passou a oferecer serviços de criação de identidade visual, hospedagem de sites e
gerenciamento de campanhas de marketing online.
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O que fazemos
A Dezetoro oferece serviços de criação e desenvolvimento de aplicações online, além da
elaboração e gerenciamento de campanhas de marketing digital.

Identidade visual

Sites e Sistemas

Branding e criação de logotipos,
manual de identidade visual e
materiais de divulgação.

Desenvolvimento de sites
institucionais para empresas ou
projetos especiais.

Lojas virtuais

Aplicativos

Criação de layouts e integração
com a plataforma de e-commerce
Veonv.

Criação e desenvolvimento
de aplicativos mobile para as
plataformas Android e iOS.

Marketing online

Host

Criação e gerenciamento de
campanhas no Google AdWords
e Facebook Ads.

Hospedagem e manutenção de
aplicações online em
servidores.
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Experiência
Em mais de 8 anos de atuação, a Dezetoro já atendeu a clientes dos mais diversos ramos e
portes. Desde empresas que estão sendo abertas à multinacionais já estabelecidas
e reconhecidas no mercado.

Alguns números do nosso portfólio:

500+

150+

100+

100+

Sites institucionais

Lojas virtuais já

Identidades

Campanhas de mkt

já desenvolvidos

desenvolvidas

visuais já criadas

digital já criadas

Alguns clientes já atendidos:
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Etapas (web)
Nosso cliente é a figura principal durante todas as etapas de desenvolvimento do projeto,
acompanhando e aprovando cada passo, para que no final, o resultado atenda às
expectativas depositadas.

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

Levantamento das

Realização de briefing

Definição do projeto

ETAPA 4

ETAPA 5

ETAPA 6

Criação de layout

Desenvolvimento de

Publicação

necessidades

programação

O primeiro passo é o levantamento das necessidades de desenvolvimento demandadas no projeto.

ETAPA
1

Nesta etapa, o consultor comercial
da Dezetoro, através de uma conversa, ligação ou troca de e-mails,
entenderá o que o cliente precisa.

Após a proposta comercial ser
aceita pelo cliente, será realizado
um briefing inicial de desenvolvimento.

ETAPA
2

Esta etapa é importante para que
a equipe de produção da agência
possa ter conhecimento de demandas específicas do cliente, além de
particularidades relativas ao design
da solução à ser desenvolvida.
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Com o briefing respondido em
mãos, chega o momento de definição do projeto.

ETAPA
3

Com todas as informações já documentadas, o gerente de projetos
da Dezetoro irá definir a ordem de
criação, metodologia, cronograma e
linguagens de programação à serem
utilizadas.

Após a definição do projeto,
inicia-se o trabalho da equipe de
design.

ETAPA
4

A criação do layout terá início,
levando em conta as informações
recebidas na resposta do briefing, a
identidade visual da marca e as definições de desenvolvimento levantadas na etapa anterior. O cliente terá
total acompanhamento da criação,
aprovando o layout.

Com o layout criado e aprovado, inicia-se os ajustes
de programação.

ETAPA
5

Com o layout do site já criado e aprovado, nossa equipe de programação irá começar os
eventuais ajustes necessários, de acordo com as linguagens definidas na etapa 3.

Publicação e conclusão
do projeto.

ETAPA
6
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Após a conclusão dos eventuais ajustes de programação, serão realizados testes de
funcionamento. Estando tudo certo, o site é publicado no servidor escolhido pelo cliente.
O projeto é concluído.
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