Frente e
Verso
Relatório do Pitch Conceito da Empresa Frente e
Verso

CONCEITO
O PROBLEMA
Verificando o pouco mercado a nível de Centro de Copias em Santarém que o tornasse competitivo e tambem pouca qualidade de
serviçoes desta área oferecida pelas Escolas Superiores surge a Frente e Verso como modo de tentativa de solução para tal.

A SOLUÇÃO
A solução passa pela criação da empresa dentro do IPS, com acesso a todo o público, centrada em preços de cópias, encandernações e
trabalhos mais usados por alunos, com preços mais acessiveis e mais baixos na cidade de Santarém. Ainda tambem com um leque de
brindes e materiais publicitários como flyers ou cartões de visita, personalizados pela empresa ou pelo cliente.

MERCADO ALVO
O mercado alvo são essencialmente estudantes e/ou professores de todos os ensinos presentes na cidade e ainda empresas ou criativos
que previligiem imagens de boa qualidade.

CONCORRÊNCIA
A maior concorrencia que temos são a Copimodel, pela sua antiguidade e referencia de localização e ainda a Staples pela amplitude e
facilidade de conhecimento dos seus serviços a nivel nacional.

A EQUIPA
A equipa é composta por duas socias gerentes licenciadas em Educação e Comunicação Multimédia pela Escola Superior de Educação de
Santarém.

SUMÁRIO FINANCEIRO

SUMÁRIO FINANCEIRO
2018
Custos de abertura - 360€
Custo de renda - 3000€
Custo de renda de maquinas - 1320€
Custo de impressões mensais média de 1200€
Custo de licença POS anual - 99€
Custo de seguro pessoal anual - 57€
Custo de material de escritório e papelaria - 750€
Investimento em publicidade - 100€
Ordenado de uma socia gerente - 9600€ ( incluindo SS)
Dois computadores - 1500€
Maquinas de personalização + corte - 1500€
Despesa anual - 17 986€
Receitas:
- Cópias/encardernaçoes e papelaria - 15 400€
- Design e publicidade - 2400€
Receita anual - 17 800€
2019
Custo de renda - 3000€
Custo de renda de maquinas - 1320€
Custo de impressões mensais média de 2400€
Custo de licença POS anual - 99€
Custo de seguro pessoal anual - 57€
Custo de material de escritório e papelaria - 950€
Investimento em publicidade - 100€
Ordenado de uma socia gerente - 9600€ ( incluindo SS)
Despesa anual - 17 526€
Receitas:
- Cópias/encardernaçoes e papelaria - 16 200€
- Design e publicidade - 3000€
Receita anual - 19 200€
2020
Custo de renda - 3000€
Custo de renda de maquinas - 1320€
Custo de impressões mensais média de 2640€
Custo de licença POS anual - 99€
Custo de seguro pessoal anual - 57€
Custo de material de escritório e papelaria - 1050€
Investimento em publicidade - 150€
Ordenado de uma socia gerente - 9600€ ( incluindo SS)
Despesa anual - 17 916€
Receitas:
- Cópias/encardernaçoes e papelaria - 17 400€
- Design e publicidade - 3120€
Receita anual - 20 520€

MILESTONES
Finalização de Pitch - 02/04/2021
Finalização de Imagem corporativa - 20/04/2021
Iniciação de Site - 24/04/2021
Finalização de estrategia - 24/01/2021

