O Grupo DPG é especializado em desenvolvimento de identidade visual para empresas de contabilidade e somos
parceiro do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo.
Possuímos um portfólio de clientes e uma vitrine, onde você poderá escolher um site para sua empresa e se tornar
cliente de nossa agência virtual. Segue links:
http://www.grupodpg.com.br/clientes.php ‐ Portfólio
http://www.grupodpg.com.br/vitrine.php ‐ Vitrine

Procedimentos:
•Acesse nossa vitrine virtual e escolha o site que lhe agrada.
•O site possui 05 páginas: Home / Empresa / Serviços / Localização / Fale conosco.
Obs.: O visual do site não poderá ser alterado.

Serão inseridos seu logotipo (se não tiver um, desenvolvemos para você), o histórico de sua empresa, o tipo de
serviços que ela presta, sua localização e um formulário de contato.
Seu site estará no ar em 03 dias úteis.

O valor para não associados ao Sindicato dos Contabilistas é de R$ 1.299,00.
A manutenção mensal: R$ 149,00 (não associados).
Para você, que é associado ao Sindicato dos Contabilistas, o valor será de R$ 699,00 dividindo em 02 vezes.
A manutenção mensal: R$ 99,00 (para associados).

Direitos que o cliente terá:
• Atualização diária de sua homepage com as principais notícias do mundo jurídico empresarial;
• Uma atualização mensal a seu critério;
• Área restrita para envio de documentos para até 20 clientes (através de login e senha pessoal, o cliente terá acesso
a seu site e escritório virtual na internet, onde você poderá disponibilizar documentos diversos, boletos, DARFS,
contrato social, circulares, boletim interno do escritório, entre outros);
• Cinco utilitários contábeis totalmente atualizados na sua homepage;
• Links diversos dos principais órgãos públicos (RFB, Prefeitura, Cartórios, etc.).

Portanto você não terá apenas um site, mas possuirá uma ferramenta WEB, que facilitará o atendimento aos clientes.
Está promoção tem validade de 30 dias e está sendo oferecida apenas para 50 clientes preferenciais como você.
Aproveite, pois inauguramos a vitrine há cinco dias com 75 sites e já vendemos mais de 10.
Lembrando que o layout é exclusivo, ou seja, o que você adquirir sairá da vitrine, e nenhum outro escritório ou
empresa contábil terá a sua identidade visual, afinal sua empresa é única e merece ter uma identificação
exclusivamente.

Venha fazer parte do nosso portfólio de clientes. São mais de 1000 empresas contábeis que constam com nossa
expertise visual em todo país.
Caso haja interesse, favor preencher as informações a baixo:

Nº do site escolhido na vitrine – (

)

Forma de pagamento:
( ) A vista;
( ) Dois cheques;

A manutenção mensal será cobrada 30 dias após a publicação do seu site na WEB e deverá ser paga em 12 cheques
pré‐datados, todos nominais a DP&G Assessoria Empresarial Ltda.

Estou à disposição para eventuais esclarecimentos.
Cordialmente,
Marta Giove

