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Folders



O Folder é um material gráfico impresso que se caracteriza por 
conter uma ou mais dobras. É usualmente escolhido quando o 
cliente possui um volume maior de informações a transmitir, pois 
as dobras facilitam a organização do fluxo de textos e imagens.  

Em uma estrutura com dobras, a capa deve ser atraente e 
convidativa, instigando a abertura do material. Internamente, uma 
das abas (ou dobras) destina-se à empresa e as demais dividem-se 
entre produtos e/ou serviços. A última parte (externa) fica em geral 
reservada para os dados como endereço, telefones, e-mails e 
outras informações como espaço para inclusão dos distribuidores, 
representantes, mapas de localização e outras informações de 
contato.  

Folders não possuem limitação de tamanho. Este fator é bastante 
flexível em função da quantidade de conteúdos. Este material, 
como qualquer outro impresso, pode ter caráter institucional ou 
promocional. Muitas vezes unimos estas informações em um único 
material. Todavia, sempre indicamos tomar cuidado apenas para 
não deixar o material muito carregado e/ou desviar o foco do 
objetivo da divulgação.  

Folders

R$ 2.350,00
CLIQUE PARA CONTRATAR

https://pag.ae/7WP9HgdX9


Folders
COMO FUNCIONA O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO?  

1 – Brief (Coleta de informações tanto da empresa quanto do material específico)  
2 – Boneco (Estruturação primária do material)  
3 – Textos (Desenvolvimento de todos os conteúdos do material)  
4 – Aprovação do conteúdo  
5 – Direção de arte e diagramação do material  
6 – Aprovação Impressa  
7 – Correções e ajustes  
8 – Aprovação Final  
9 – Fechamento de arquivo nos padrões gráficos  

Escolher um folder, flyer, panfleto ou similar depende principalmente da 
quantidade de informações que precisam ser transmitidas. Quanto mais conteúdos, 
imagens, telas e desenhos esquemáticos forem necessários, maior deverá ser o 
material. 

Os impressos desenvolvidos pela Conceito Ideal incluem: desenvolvimento de 
textos, ilustrações, diagramação e o fechamento do arquivo para enviar para a 
gráfica.  

* Fotos não inclusas. 
R$ 2.350,00

CLIQUE PARA CONTRATAR

https://pag.ae/7WP9HgdX9


Prazo de
Desenvolvimento



Prazo de Desenvolvimento

* Em caso de alterações, em cada uma das etapas, é sempre indicado ao 
cliente o tempo previsto para a execução.

Ações Semanas

Desenvolvimento de projeto gráfico. Apresentação e Aprovação. 2 Semanas

Criação de textos, acompanhamento de fotos e ilustrações.  
Este processo só é iniciado após a aprovação da primeira etapa pelo cliente. 2 Semanas

Revisão, fechamento de arquivo e acompanhamento gráfico. 
O cliente recebe as provas de impressão da gráfica e a agência realiza revisões e ajustes específicos.

1 Semana 
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