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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, dá ao próprio 

cliente a autonomia de 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.



Principais Projetos.
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Conheça a Neo Creative Studio.

Atendendo a pedido de centenas de clientes de 

todas as regiões, a Klaroma lançou seu novo E-

commerce.  O acerto e retorno do investimento foi 

facilmente detectado pela satisfação dos usuários  e 

aumento das vendas. Comprar e receber as melhores 

fragâncias nunca foi tão fácil e rápido.

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.

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.

A Gráfica Sarandi pôde expandir  sua excelência 

em  atendimento para internet. Seus clientes tem 

agora a vantagem de fazer pedidos online,  

pagamentos, envio de arte dos materiais gráficos, 

entre outras facilidades. Comodidade para os clientes 

e agilidade para gráfica.

A Alternativa Móveis, procurou a Neo Creative para 

desenvolver seu novo website e encontrou também 

soluções para inovar seu atendimento e sua 

identidade visual. A logomarca foi reestilizada 

tomando um aspecto mais moderno sem perder sua 

tradição. Além de tudo isso, agora os clientes da 

Alternativa  podem escolher e selecionar os produtos 

online para solicitar um orçamento.

Tipo:
Tecnologia:
Endereço:

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

Tipo:
Tecnologia:
Endereço:

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

Tipo:
Tecnologia:
Endereço:

Institucional
PHP, Mysql e Ajax.
http://www.moveisalternativa.com.br

Tipo:
Tecnologia:
Endereço:

E-Commerce
PHP, Mysql e XML.
http://www.klaroma.com.br



Tendo como seu gestor Henrique Olsen Pizzatto, a 

Houzen tem a missão de levar até as empresas um 

processo único de organização que tange a gestão de 

pessoas, produtos, marcas e de processos. E para 

ajudar nessa missão, foi construído um website que 

conta com a divulgação de seus serviços, postagem de 

matérias, envio de newsletter, entre outros conteúdos 

que potencializam a conquista de novos clientes.

A Grill's Projetos Personalizados é uma empresa 

que  atua no mercado de churrasqueiras artesanais a 6 

anos. Este ano investiu na construção de  um website, 

que conta com um sistema para inserir fotos com 

facilidade. A divulgação do portifólio online facilita a 

escolha do cliente na personalização de seu projeto, 

além de atrair novas oportunidades. 

Tipo:
Tecnologia:
Endereço:

Institucional
PHP, Mysql e Flash.
http://www.grillsprojetos.com.br

Tipo:
Tecnologia:
Endereço:

Institucional e Informativo
PHP, Mysql e XML.
http://www.houzen.com.br

Adoro Promoção é uma vitrine virtual que 

apresenta produtos de diversas lojas de Londrina e 

região. O website  é suporte para a divulgação do 

negócio na internet e em TV fechada.   Foi 

desenvolvido um novo  layout mais atrativo e 

dinâmico,  afim de  melhorar a navegabilidade do 

portal. 

Preocupada com em manter um bom atendimento 

e gerenciamento de seu negócio, a  BenMax lançou 

uma nova versão de sua loja virtual.  A ferramenta 

aprimorada auxilia nos processos de  compra, entrega 

de produtos,  gerenciamento de clientes, estoques e 

dados financeiro. 

Tipo:
Tecnologia:
Endereço:

Vitrine Virtual / E-commerce
PHP, Mysql e Ajax.
http://www.adoropromocao.com.br

Tipo:
Tecnologia:
Endereço:

E-commerce
PHP, Mysql, Ajax, Flash, JavaScript, XML
http://www.benmax.com.br

Para a  LookCard foi desenvolvido um super 

sistema administrativo,  poderoso o suficiente para 

controlar mais de 15.000 clientes simultâneos e 

revendas em todo o Brasil. Entre as diversas funções,  

o  site gerencia os clientes, gera conteúdos dinâmicos, 

e indexa todos os anunciantes nas buscas do Google. 

Gamer Shop é a loja virtual dos amantes do game. 

O site vende contas, chaves de autorização e tudo que 

um jogador precisa para acessar servidores de todo o 

mundo e ter um bom jogo. Totalmente brasileiro, o 

site visa se tornar referência no setor, para tanto, 

oferece toda assistência que um jogador pode 

precisar.  

Tipo:
Tecnologia:
Endereço:

Entretenimento / E-commerce
PHP, Mysql e Ajax.
http://www.gamershop.com.br

Tipo:
Tecnologia:
Endereço:

Portal de Buscas
PHP, Mysql e XML.
http://www.lookcard.com.br
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Projeto de Desenvolvimento.

03

Descrição.

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:

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.

Desenvolvimento da programação do Website

Indexação no Google

Painel de Estatísticas

Webmail

Gestão de fotos (portifólio)

Painel Administrativo



Investimento.
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Idioma:

     Português

Web Site:

     
     Publicação
     Até 10 contas de e-mail
     
     Obs: não inclui lay-out

Desenvolvimento

Servidor:

O Servidor dedicado é o responsável por manter o sistema ou site online 24h 

por dia, pela segurança dos dados com Firewall, Anti-virus e Backups diários e 

automáticos das bases de dados utilizadas.

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.

R$ 1.800,00
1 + 3 de R$ 450,00

Investimento
R$ 20,00
Mensal

Servidor

Prazo de Entrega:

    30 Dias 
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