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PARA PROPOSTA 
COMERCIAL 

Solicitação 

Preencha este formulário com o máximo de informações que puder sobre seu projeto. 

Para orientações quanto ao preenchimento fique à vontade para entrar em contato pelo  

e-mail: faleconosco@2show.com.br. 
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Dados do cliente: 
SEU NOME 

E-MAIL 

SITE DA EMPRESA 

TELEFONE 

CIDADE/ESTADO 

Itens do projeto: 

QUANDO VOCÊ PRECISA DO PROJETO? * 

INDEFINIDO 

VOCÊ TEM UMA DATA PARA A ENTREGA FINAL DO PROJETO? 

VOCÊ TEM UM ORÇAMENTO FECHADO PARA O PROJETO? ** 

** A informação será  

utilizada para oferecer a melhor 

solução dentro do seu orçamento.  

Na hipótese de notarmos  

alguma incompatibilidade nas suas 

solicitações podemos orientá-lo 

antes de enviar uma proposta. 

* Caso tenha urgência é possível 

que consigamos ajudá-lo a realizar 

o projeto em menos tempo. 

Diante disso, uma taxa 

de urgência será aplicada 

sobre o valor total do projeto. 

URGENTE 

INFORMAÇÕES EXTRAS OU COMPLEMENTARES SOBRE OS ITENS DO PROJETO.  

Ex.: Por que precisa desse projeto? 

Dados da empresa e 
suas necessidades 

Tipo de projeto: 
EMPRESA PESSOAL 

APRESENTAÇÃO VÍDEO 

SITE IMPRESSOS 

EVENTO OUTROS FORMATOS: 



INFORMAÇÕES EXTRAS OU COMPLEMENTARES SOBRE A SUA APRESENTAÇÃO:  
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Apresentação 
Informações para proposta 

SUA APRESENTAÇÃO JÁ TEM UM ROTEIRO? 

(Se não tiver, podemos escrevê-lo.) 

QUANTOS SLIDES ACREDITA QUE  

A SUA APRESENTAÇÃO DEVE TER? 

(Essa informação é muito importante para calcularmos o valor.) 

CRIAREMOS UMA IDENTIDADE  VISUAL NOVA OU  

SUA EMPRESA TEM UM TEMPLATE PADRÃO?  

Qual o meio onde a sua 
apresentação será usada? 
EX.: TELÃO, COMPUTADOR, E-MAIL, SITE ETC. 

Sua apresentação terá 
versões em outras línguas? 

Quais? 

O QUE É UM ROTEIRO? 
 

É o conteúdo no formato 

 texto que irá compor  

com as imagens  

as mensagens de cada um  

dos slides do material. 

 
E IDENTIDADE VISUAL? 

 

É o conjunto de elementos gráficos 

(letras, cores, símbolos e formas) 

que formarão os slides da 

apresentação. Não significa que 

todos os slides devam ser iguais, 

significa que deve haver 

uma unidade entre eles. 
 

A identidade visual será 

apresentada em até  

5 slides para aprovação. 

A APRESENTAÇÃO TERÁ UM FORMATO ESPECIAL? QUAL? 

(Como as telas variam muito de tamanho é importante 

trabalharmos com o formato final para não termos custos extras.)  

SIM NÃO 

Tipo de apresentação: 
INSTITUCIONAL COMERCIAL PESSOAL 



INFORMAÇÕES EXTRAS OU COMPLEMENTARES SOBRE O SEU VÍDEO:  
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Vídeo 
Informações para proposta 

QUANTOS TEMPO ACREDITA QUE  

O SEU VÍDEO DEVE TER? 

(Essa informação é muito importante para calcularmos o valor.) 

Seu vídeo terá versões 
em outras línguas? 

Quais? 

O QUE É LOCUÇÃO? 
 

Locução off é o texto interpretado 

por locutor/intérprete que não 

se vê na cena, apenas voz, 

sem efeitos, sem música. 

SIM NÃO 

Tipo de vídeo: 
CAPTAÇÃO DE IMAGENS * 

(Com abertura de câmera.) 

TERÁ LOCUÇÃO? 

FEMININA OU MASCULINA? 

O VÍDEO TERÁ UM 

FORMATO ESPECIAL? QUAL?  

QUAL O ESTILO DA TRILHA SONORA?  

SERÁ DE BANCO DE ÁUDIO OU COMPOSTA? 

Qual o meio onde o  
seu vídeo será usado? 
EX.: TELÃO, COMPUTADOR, E-MAIL, SITE ETC. 

2D (Formatação e montagem  

de imagens estáticas.) 

* Para vídeos com captação de 

imagens informar as localizações 

exatas das locações e tipo de 

imagens a captar,  

pois assim conseguimos  

calcular a quantidade de diárias. 



Ainda tem algo a dizer? 
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FIQUE À VONTADE PARA CONTRIBUIR COM OUTRAS INFORMAÇÕES. 

DÚVIDAS? 
 

Envie um e-mail para: faleconosco@2show.com.br 

Ficaremos felizes em ajudar! 

Pronto, agora basta 
enviar o formulário. 

Caso tenha problemas para enviar através do botão acima 

pode seguir os passos abaixo: 

 

1. Clique em Arquivo (File) / Salvar (Save). 

2. Confira as informações e clique em Salvar (Save). 

3. Envie o arquivo para faleconosco@2show.com.br. 

ENVIAR FORMULÁRIO 

Muito obrigado pelas respostas. 

Retornaremos em breve com seu orçamento. 

Equipe 2Show 

Fale sobre sua empresa. 
 

Qual o segmento em que atua? Quais são os produtos/serviços oferecidos? 

Há quanto tempo existe? Qual sua missão, visão e valores? 

Descreva a empresa em poucas palavras. 

VOCÊ PODERÁ RESPONDER O BRIEFING ABAIXO E 

DIVIDIR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA  

E SEU MATERIAL. 
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