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*Obrigatório

 

 

Email *

Que produtos deve o projecto incluir? *

Materiais Interactivos

Requer serviços extra?

Necessito de tradução.

Necessito de revisão de texto / de provas.

Necessito de serviços fotográficos.

Materiais destinados a difusão audio-visual

Materais destinados a impressão

O projecto inclui ordem de fabrico? *

Não. Pagarei APENAS pelos serviços de DESIGN (artes finais). Encarregar-me-ei da produção à 
posteriori.

Sim. Pago pelo design E pelo produto final: O orçamento deve incluir os CUSTOS DE PRODUÇÃO que 
por sua vez terei de pagar à priori para que se possa proceder à ordem de fabrico.

Descrição do projecto (seja conciso/a) *

Campo de etiquetaTermo de responsabilidade *

Concordo em assinar um contrato de acordo explícito sobre 
todos os aspectos transacionais e legais envolvendo o 
projecto antes de o designer começar a trabalhar nele. 
Comprometendo-se assim ambas as partes.

Nome completo (Indivíduo ou Firma) *

Pessoa de contacto (no caso de Firma)

Sítio web

Número de telefone *

Número de Identificação Fiscal (NIF) *

Endereço Legal *
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