
GUIA
para o cliente.

DESDE 2008 CRIANDO NOVAS SOLUÇÕES PARA 
DESAFIOS ANTIGOS NO EMPREENDEORISMO E NA 
INICIATIVA PRIVADA.

SEU SUCESSO, NOSSO NEGÓCIO.
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Confiança com qualidade.
NÓS DA KR TEMOS A MARCA DE NUNCA TER FALHADO 
EM SEQUER UM PRAZO E SEMPRE SURPREENDER COM O 
NOSSO ATENDIMENTO INCOMPARÁVEL E UM RESULTADO 
ACIMA DA EXPECTATIVA.

• O Método KR
• Melhores Práticas 
• Dúvidas Frequentes e Dicas
• Pagamentos, Contratos e Afins



AS FASES DE 
CRIAÇÃO DO SEU 

PROJETO.

PERGUNTAS 
FREQUENTES E 

EXEMPLOS.

FORMAS DE 
PAGAMENTO E 

CONTRATOS

AGRADECIMENTO

DESENVOLVIMENTO :
• Sites 
• Lojas Virtuais 
• Landings/Hotsites
• Aplicativos

INDÍCE
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BRANDING:
• Criação de Logo 
• Identidade Visual
• Artes Digitas & Impressos 
• Embalagens

MARKETING
• AdWords 
• Facebook Ads 
• Posicionamento

NOSSOS SERVIÇOS

Telefone : (11) 3042.0448 | Skype ID : kr.staff | Email : info@krsites.com
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100% Online.

Precisão.

Clareza.

Pontualidade.

Atendimento 24H.

O segredo de nossa velocidade 
e custo é que tudo ocorre no 
ambiente online. Muito mais 
facilidade em todo o processo.

Caso seus requisitos sejam 
vagos sempre optaremos pela 
melhor opção tendo como 
critério custo de produção.

Seja claro e específico naquilo 
que você precisa. Você 
receberá o que pediu. Cabe a 
nós interpretar lacunas vagas.

Temos uma fila de clientes 
e honramos integralmente 
nossos prazos, para isso 
precisamos da sua cooperação.

Nosso maior diferencial é o 
nosso atendimento. Qualquer 
hora ou em qualquer lugar 
sempre estamos disponíveis.
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AS FASES

DE CRIAÇÃO

DO SEU PRODUTO E OU 
SERVIÇO

SAIBA O QUE FAZER E O 
QUE FAZEMOS

COMUNICAÇÃO CLARA  E 
TRANSPARENTE

PONTUALIDADE É FUNDAMENTAL PARA UM RESULTADO 
RÁPIDO COM BAIXO CUSTO E QUALIDADE.

NOSSOS CLIENTES ESTÃO SATISFEITOS POR QUE NÓS NUNCA ESTAMOS.

Escutar e Entender
para Direcionar

e Otimizar Custos.

Orçar o Projeto
e Estabelecer

Prazos.

Aguardo do
Conteúdo e

Layouts do Cliente.

Produção Rápida
em Parelalelo

com Fase de Testes

Migração e
Instalação seguidas
dos Testes Finais



Requisitos claros são fundamentais.
Nossa produção é super rápida e existe uma linha de 
clientes, portanto ser preciso e completo ao descrever seu 
pedido é fundamental para não haverem mais custos.

O orçamento e os SERVIÇOS

3 Nos inserimos conteúdo 
gratuitamente, exceto 

produtos em e-commerce, com 
algumas condições. Uma vez 
aprovado o orçamento e pago o 
sinal, o cliente tem até 15 dias para 
enviar o conteúdo total do site 
de uma só vez, que inclui textos, 
imagens, vídeos e ícones.

Se o conteúdo fornecido estiver 
incompleto, completaremos 

com conteúdo fictício. Futuras 
alterações serão consideradas como 
novo serviço, prazo e orçamento.

Se passados os 15 dias e não 
tivermos o conteúdo, o site 

será todo criado com conteúdo 
fictício e futuras alterações serão 
consideradas como novo serviços 
sujeito a novo prazo e orçamento.

1 Orçaremos, planejaremos e 
entregaremos exatamente 

aquilo que for pedido. Em sites tudo 
aquilo que não for expressamente 
descrito como requisito do projeto 
de maneira completa e totalmente 
clara será criado conforme nossa 
interpretação e qualquer alteração 
futura estará sujeita a um novo 
orçamento já que caracteriza um 
novo serviço além do acordado.

Já no serviço de branding ou 
designs separamos o processo 

em 3 etapas. A primeira são os 
designs iniciais, a segunda é o 
refinamento e a última é o produto 
final; 10 alterações disponíveis 
por etapa. Para criação de logos 
fornecemos de 4 a 8 logos inicias e 
oferecemos 10 alterações por etapa.

2 Temos uma linha de produção 
que não para e nós nunca 

atrasamos. Para continuar 
entregando um serviço confiável 
precisamos que os projetos 
apresentados sejam bem claros e 
eficientes nas explicações de seus 
requisitos, pois sempre existem 
clientes na fila e se não honrarmos 
com os escopos iniciais, layouts 
e contratos aprovados acabamos 
prejudicando outros clientes. Por isso 
caso uma alteração seja pedida no 
meio de um projeto essa mudança 
poderá ir para o final da fila.

Os nossos prazos recordes com 
custos imbátiveis combinados 

de um atendimento sem igual no 
mercado só funcionam com uma 
base de respeito, pontualidade e 
profissionalismo.



Já contamos com clientes de 
diversas parte do mundo e 
nos mais variados segmentos, 
sejam eles clientes finais 
ou empresas terceirizando 
conosco, todos eles sempre 
esquecem de alguns itens 
fundamentais em seus 
requisitos que podem gerar 
uma grande surpresa ou 
insatisfação com o projeto.

Graças a eles mesmos, nossos 
super clientes, fizemos uma 
lista de tópicos que devem 
ser revisados pois fazem toda 
diferença no preço, prazo e 
usabilidade. Tais itens devem 
sempre ser verificados antes 
de todo e qualquer projeto 
conosco para você poder 
usufruir do melhor que temos a 
oferecer.

Como não ter surpresas.

Outros: 
• Hospedagem e Domínio
• Funcionalidades Especiais
• Manutenção

Sobre Funcionalidades
• Explicou tudo claramente?
• Não esqueceu de algo? 
• Já tem o conteúdo pronto?
• Requisito bem definidos?

Perguntas Básicas
• Será Responsivo?
• Admin Amigável? 
• Vai ter versão mobile?
• Tem toda a verba em mãos?

Eficiente. 
Aqui vão algumas dicas 
de como otimizar o 
trabalho conosco e 
aproveitar o máximo dos 
nossos serviços.



   

Exemplos e Respostas
para perguntas frequentes.

1 - Posso pedir alterações 
no decorrer de um projeto? 
Depende, com sites, pelas 
alterações serem bem mais 
complexas e ter uma fila bem 
lotada, damos para o cliente 12 
horas de serviço para alterações 

até o final do projeto.
Quanto a criação de logos, 
por ser um projeto que exige 
muitas mudanças para um 
bom resultado, o limite é de 30 
alterações até o final do projeto.
Para criação de artes permitimos 

até 10 alterações.

2 - O que caracteriza uma 
alteração?

Qualquer mudança no que nós 
produzimos. Em sites essas 
alterações são medidas em 
horas que levaram para serem 

efetuadas e instaladas.

Já em design as alterações são 
contadas a cada pedidos. 

Por exemplo: Mude a cor desta 
faixa, a fonte deste balão, 
aumente o círculo e coloque 
uma borda verde(4 alterações).

3 - Como devo fornecer os 
conteúdos? Quais formatos 
e tamanho das imagens e ou 
vídeos? O conteúdo deve vir 
exatamente como deve ser 
mostrado. No caso de texto 
apenas reproduziremos ele no 
site e não nos responsabilizamos 
por erros ortográficos. Quanto 
a imagens, elas devem vir no 
tamanho exato a serem usadas 
e nos formatos JPG ou PNG 
caso não tenham fundo.  Não 
aceitamos PSD, AI, SVG ou etc.
Vídeos sempre devem estar 
no youtube ou vimeo e nos 

fornecer o link para os mesmos.
Caso você não tenha as imagens, 
nós colocaremos uma do nosso 

próprio banco de imagem.

4 - Após a entrega do projeto 
vocês editam o conteúdo? 
Sim, basta a contratação de um 

pacote de manutenção.

5 - Estou indeciso quanto uma 
alteração, o que eu faço?

Confie em nós, já efetuamos 
dezenas de projetos de 
sucesso em diversas áreas. 
Uma alteração precisa ter 
fundamento e direção, por 
exemplo troque aquela cor por 
esta ou aquela imagem por essa. 
Pedidos e críticas vagas não são 

consideradas, por exemplo:
Está cor está ruim, esta imagem 

não serve e etc.



NOSSO
DIFERENCIAL
TRABALHOU CONOSCO,
NÃO TROCA POR NADA.

SEGURANÇA E CONTROLE  COM 

PREVISIBILIDADE.

de verdade.
Nos importamos.

SEU SUCESSO, NOSSO NEGÓCIO. 
Vamos compartilhar nosso grande 
segredo por que ele não pode ser 
copiado. Carregamos um amor 
sincero pelo empreendedorismo 
e mais que isso, respeitamos e 
admiramos nossos colegas nessa 
aventura. Procuramos sempre o 
melhor para sua empresa, sejam nas 
soluções propostas ou em conversas 
informais. Vamos te atender 
qualquer hora, buscando juntos 
resultados reais e rentáveis.

ACOMPANHE EM TEMPO REAL. 
Já que nosso tempo de entrega 
se mostrou mais rápido do que 
o cliente conseguia acompanhar 
via portal, decidimos tornar nosso 
ambiente de criação aberto para o 
cliente. Apenas com uma conexão 
a internet você pode acessar e 
verificar o andamento seu site 
apenas com um link.

O PORTAL DO CLIENTE.
Relatórios de andamento, Tarefas 
detalhadas, tickets de suporte e 
bugs, mensagens e faturas. Tudo 
isso acessível em seu computador, 
tablet ou celular a qualquer hora.
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Zero Trabalho, Zero Stress. Apenas 
aprove e aguarde, seu site será 

produzido, instalado e estará pronto 
para uso sem que você precise fazer 

nada além de lucrar.

Nossos designers e programadores 
são treinados para chegar no mesmo 
resultado com o menor custo. Nosso 

preço pode chega ser até 80% 
menor que a concorrência.

Nossas soluções já são otimizadas 
e projetadas para serem simples e 
robustas. Com isso os preços de 
futuras mudanças também caem 
assim como prazos de entrega.

Quando criamos algo, seja um site 
ou uma marca, nós já projetamos 
para este produto ser nativo em 

computadores, tablets e celulares. 
Estamos sempre atualizados.

É incomparável a velocidade de 
entrega de nossos projetos. Diversas 

vezes ja entregamos sites em 1 
semana.

Nossos sites já são projetados 
para que possam ser alterados por 
qualquer pessoa sem a necessidade 

de nenhuma habilidade técnica 
avançada.

O MÉTODO KR
É CHEIO

DE VANTAGENS

CUSTO/BENEfíCIO

Tranquilidade

Prazo Responsividade

Admin Amigável

Manutenção Barata



Formas de Pagamento, 
Contratos e Termos.

Sobre Pagamentos (a dir.):
Oferecemos diversas formas de 
pagamento e elas estão detalhadas nas 
3 seções na direita da página.

Sobre Contratos e Termos:
Somos bem abertos a tudo que 
é relativo a contratos, termos ou 
qualquer outro dispositivo legal que lhe 
traga segurança e tranquilidade. Nós só 
queremos fazer nosso trabalho.

Na maioria das vezes os clientes 
dispensam a fábricação de contratos 
pois demora mais para criar, verificar e 
aprovar o aparato legal do que, muitas 
vezes, a própria entrega do serviço.

Mas caso o cliente queira um contrato, 
nós temos o conhecimento jurídico 
necessário para redigir um sem a 
necessidade da contratação de um 
advogado, economizando para todos.

Reforçamos que o importante é você 
se sentir seguro e contente com as 
condições. Um acordo bom é onde 
todos ganham e nós apenas queremos 
fazer nosso trabalho e evoluir.

Trabalhos Simples.
Parcelados até 2x.

Trabalhos com prazo 
super rápido e de valor 
baixo são iniciados com 
um valor de 30% ou 50% 
de sinal, dependendo do 
serviço, e o restante na 
entrega.

Tais serviços se 
caracterizam como design 
de impressos, artes 
em geral, sites simples, 
landing pages, hotsites, 
pequenos reparos e ou 
programações.

2x

+5%

3x 

Projetos Padrões. 
Parcelado em 3x. 

Nos projetos que 
involvem mais de um 
item, que são a maioria, 
dividimos o processo em 
3 fases e 3 pagamentos 
de 33% respectivamente.

O primeiro pagamento é 
o sinal, efetuado antes de 
tudo e marca o início do 
projeto.

O segundo é feito na 
metade, definida pelas 
partes, do projeto. 

O terceiro no término.

Acréscimo via
Cartão de Crédito
Paypal/PagSeguro

Devido a nosso 
baixíssimo custo e 
velocidade de produção, 
não podemos absorver os 
encargos dos gateways 
de pagamento já que 
nossa margem é baixa.

Agradecemos a 
compreensão.

ACEITAMOS : PAGSEGURO, PAYPAL, DEPÓSITOS E 
TRANSFERÊNCIAS (DOC E TED).



Agradecemos a oportunidade de 
trabalhar com você.

O que mais gostamos são de desafios 
e empreendedorismo, com certeza, 
então seja lá qual for sua necessidade, 
nós estamos dispostos a te escutar e 
conversar sem compromisso; apenas 
pelo prazer do aprendizado e da sua 
companhia.

Nós, antes de uma empresa, somos 
pessoas e se caso não pudermos te 
ajudar, acharemos quem possa!

Mais uma vez, obrigado e não desista de 
nós antes de nos conhecer melhor!

Atenciosamente,
EQUIPE krsites.com

OBRIGADO!

Telefone : (11) 3042.0448 | Skype ID : kr.staff | Email : info@krsites.com


