


Sobre nós 

Criada em 2020, por um grupo de amigos  das
áreas de tecnologia, gestão e marketing, com o 
 propósito de fornecer soluções tecnológicas
confiáveis e sofisticadas à empreendedores.

Mantendo sempre os valores da
transparência, da inovação e da 
qualidade.



Criação de Website
Locação de Hospedagem
Assessoria em Marketing

Serviços



Com nossa equipe de profissionais, sua marca
será representada com alta qualidade e
confiabilidade no mundo virtual através de um
website personalizado para atender as
necessidades do seu negócio.

Nossos designers se comprometerão a
representar seu negócio em um layout
moderno e responsivo.

Criação de Website



Benefícios
Um site profissional é algo muito importante para
qualquer negócio, ele te garante credibilidade e
alcance, mesmo em momentos 
de pandemia.

          Escolher uma boa empresa 
para a criação de seu site é fundamental,
já que boas técnicas na produção são
essenciais para garantir seu alcance.



  Nosso servidor é dedicado, próprio da
CircuitoTec, e conta com máquinas
desenvolvidas pelo nosso cientista da
computação para trazer agilidade no 
fluxo de dados.

    Espaço exclusivo e seguro para colocar seu serviço no ar,
sem lentidão.

Hospedagem de Sites



Assessoria em Marketing

Logotipo
Paleta de Cores
Tipografia

Criação de Manual da Identidade Visual
(MIV) incluindo: 

 
3 Reuniões de mentoria sobre mídias
sociais, design e estratégias de marketing.



Uma marca com identidade coesa, transmite  visualmente
confiança e profissionalismo além de se comunicar de
maneira assertiva  com seu público alvo.

       Esses benefícios tornam sua marca visualmente 
mais atrativa para seus clientes e eleva o patamar
da sua empresa, trazendo mais credibilidade.

Benefícios



Projeto: Cantinho das Flores
Foi desenvolvido um e-commerce personalizado para uma floricultura. A partir
do estudo da marca, reconheceu a necessidade de refazer a identidade visual
(logotipo, cores e tipografia) para transmitir a personalidade da floricultura. 

 A marca ganhou uma nova identidade que trouxe ao site delicadeza e leveza. Foi
trabalhado também a Experiência de Usuário, SEO, gestão de estoque...tudo com
a aprovação de nossa cliente, que ficou encantada!

" A experiência com a Circuito Tec foi incrível do início ao fim. A
assistência é completa ,desde a criação do site a finalização. E
o resultado tem sido significador para a minha empresa. Sou
grata por ter descoberto essa empresa. "



www.cantinhodasfloresdf.com.br



Projeto: SIGA
O projeto SIGA, foi um desafio para toda equipe, pois reestruturamos a
empresa da paleta de cores ao website.
Porém, nada que não podíamos resolver. Concluímos com sucesso
esse projeto. Demos uma nova cara a marca deixando o cliente
bastante satisfeito.

" A CircuitoTec transformou a nossa empresa, SIGA. Fizeram uma nova
logo, que ficou perfeita, trouxeram novas cores e deixaram tudo com a
nossa cara. O site ficou surreal, mais que perfeito! Além de tudo isso, nos
auxiliaram em cada etapa, na formação da persona, nas postagens do
Instagram, enfim. A Circuitotec é uma empresa completa, de confiança e
muito comprometida com o que faz. Estamos muito satisfeitos. "



www.sigaoficial.com.br



@circuitotec

circuitotecoficial

(61) 99523-9258

Entre em contato

www.circuitotec.com.br


