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Conheça a Neo Creative Studio.

A Neo Creative Studio é uma empresa composta por especialistas na arte do 

desenvolvimento de websites. Contando com profissionais como desenhistas, 

programadores e comunicadores, a Neo Creative Studio desenvolve páginas com alta 

qualidade e criatividade, tanto nos layouts e programações, quanto nos sistemas de 

administração. Estes sistemas, por serem completos e acoplados ao site, propiciam que o 

próprio cliente possa gerir e atualizar sua página, o que traz muito mais independência, 

tranquilidade e eficácia aos negócios. 

Nosso objetivo é prestar auxílio aos clientes, no que tange a construção do website, 

criando uma excelente ferramenta de comunicação entre nosso cliente e seus públicos. 

Sempre buscamos alinhar os objetivos do site com os objetivos globais da empresa do 

cliente, a fim de deixá-lo satisfeito e promover negócios através de seu novo site.

Missão. Visão.

Desenvolver websites e propor soluções 

virtuais com criatividade, qualidade e 

inovação,  gerando meios de lucratividade 

para nossos clientes visando sua satisfação.  
Buscamos o aperfeiçoamento de nossos 

desenvolvedores a fim de   aprimorar 

nossos conhecimentos e deste modo 

expandir cada vez mais a  qualidade de 

nossos serviços.

Por meio dos esforços de nossa equipe 

se tornar referência em desenvolvimento 

web,  excelência em criação e  eficácia de 

atendimento.  
Ser uma  agência pautada em uma 

conduta ética e  que dispõe dos melhores 

profissionais e serviços no desenvolvimento 

de websites.
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Conheça a Neo Creative Studio.

Com nível internacional, o Pubvet é uma 

conceituada revista digital dirigida por especialistas 

do setor veterinário, com enorme quantidade de 

visitas de profissionais, professores, empresas 

interessadas no assunto e estudantes de todo o Brasil, 

que usam o portal para citações de monografias e 

TCCs.  

É assim, que a Neo Creative Studio demonstra a qualidade e versatilidade de 
seus trabalhos, mostrando projetos já desenvolvidos e casos de sucesso, onde 
nossos profissionais se empenharam em criar a melhor solução e alcançar os 
objetivos propostos.
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Lançado em 2008, o Cânticos CCB, um dos maiores 

portais de músicas gospel da internet, recebe uma 

nova versão de layout e programação. Agora, mais 

dinâmico, interativo e atrativo, o site recebe uma 

média de 2.000 visitas por dia.

Em um só local, o portal Dia Dia Imóveis consegue 

reunir imóveis de Londrina e região para venda ou 

locação. Separado por diversas categorias, o usuário 

pode achar o imóvel desejado e navegar por suas fotos 

e mapas de localização.

Portal de gastronomia que reúne um acervo de 

fotos, mapa e cardápio de bares, restaurantes e 

disque-entregas 24h para o usuário poder escolher à 

vontade. Além disso, terá receitas, agenda da 

semana, vídeos e a  Tv Gastronômica, com dicas de 

grandes chefs e entrevistas em bares e restaurantes.

Tipo:
Tecnologia:
Endereço:

Streeming de Audio
PHP, Mysql, Ajax, Flash, Action Script
http://www.canticosccb.com.br

Tipo:
Tecnologia:
Endereço:

Portal de Buscas
PHP, Mysql, Ajax, Flash, JavaScript, XML
http://www.diadiaimoveis.com.br

Tipo:
Tecnologia:
Endereço:

Portal de Buscas e Entretenimento
PHP, Mysql e Ajax.
http://www.adoropromocao.com.br/roteiro

Tipo:
Tecnologia:
Endereço:

Revista Eletrônica
PHP, Mysql e XML.
http://www.pubvet.com.br
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Conheça a Neo Creative Studio.

Uma marca própria que está consolidada no 

mercado de perfumes e costméticos, e agora, abre sua 

loja virtual, com design inovador, diferente e ousado, 

transmitindo ao visitante toda a essência e o glamour 

dos produtos Klaroma.

Av. Duque de caxias, nº 1860 - Sala 08  - Londrina / PR - Cep: 86010-190
Fone: (43) 3025-2729 | contato@neocreative.com.br

O Zarro é um programa de entrevistas e 

entretenimento interativo. Ele é feito conforme o  

público, que participa com torpedos, vídeos do 

YouTube, notícias, links e muito mais.

http://www.luxoflores.com

http://www.hobbydog.com.brhttp://www.abelhinhafestas.com

http://www.chacaraslondrina.com.br

Moderno e refinado. O site da Lacasa Design, 

distribuidora de móveis, simboliza bem a arquitetura 

de seus produtos, que são lindos e extremamente 

sofisticados.

A diversão tem endereço na web também. O portal 

Festas Web é um dos maiores do entretenimento de 

Londrina e região e referência para o público jovem. 

Contém informações, galeria de fotos e agenda 

completa de sobre festas e eventos.

Tipo:
Tecnologia:
Endereço:

Streeming de Vídeo
PHP, Mysql, Ajax, Flash, Action Script
http://www.adoropromocao.com.br/programas

Tipo:
Tecnologia:
Endereço:

Institucional
PHP, Mysql, Ajax, Flash, JavaScript, XML
http://www.lacasadesign.com.br

Tipo:
Tecnologia:
Endereço:

Portal de Entretenimento
PHP, Mysql, Ajax, Flash, Action Script
http://www.festasweb.com.br

Tipo:
Tecnologia:
Endereço:

E-Commerce
PHP, Mysql, Ajax, Flash, JavaScript.
http://www.klaroma.com.br

+ Portifólio.

http://www.lookcard.com.br http://www.wjpersianas.com.br

http://www.gasmarlondrina.com.br http://www.fibratelhas.com.br

http://www.moveiscardeal.com.br http://www.guiafest.com.br

http://www.redproducoes.com.br http://www.foccobrasil.com.br



Projeto de Desenvolvimento.

03

Descrição.
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A Neo Creative Studio, se coloca à disposição para o desenvolvimento das aplicações 

web, assim como se responsabiliza pela realização dos registros e da publicação do 

website na internet, inclusive o cadastro em sites de busca. 

Conteúdo proposto:

Cadastro de Cliente

Cadastro de Fornecedores

Estoque

Vendas

Compras

Contas a Receber

Contas a Pagar

Caixa / Fluxo

A presente proposta foi elaborada de acordo com o entendimento da Neo quanto às 

demandas apresentadas pelo cliente.  As soluções apresentadas têm caráter propositivo 

e estão, portanto, sujeitas à alterações e redefinições de escopo, conforme o interesse 

do cliente.

Esta proposta tem validade de 30 dias. Colocamo-nos desde já à disposição para 

quaisquer esclarecimentos.

Software Online
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Idioma:

     Português

Web Site:

     Layout
     Desenvolvimento
     Programação
     Publicação

R$ 3.200,00

Servidor:

O servidor de uma home page, é o computador responsável pela 

armazenagem de todos os arquivos e dados do site. É ele que funciona 24h por dia 

para que seu cliente sempre consiga visualizar seu site de modo seguro e rápido.
R$ 60,00 mensal.

Registro.br:

Entidade responsável por todos os nomes de sites registrados na internet. 

Com uma taxa de R$ 30,00 reais anual, o Registro.br fornece exclusivo uso do nome 

de sua empresa para você. Uma vez registrado, seu endereço fica indisponível para 

um novo registro e o nome do mesmo passa a ser de sua autoria.

Investimento Total:

1 + 3 de 934,00
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