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O PROBLEMA
Pedro Martins, artista especializado no género hiper-realista, realiza trabalhos por encomenda. Pretende dar a conhecer digitalmente os
seus trabalhos e aumentar a visibilidade da sua marca.

A SOLUÇÃO
A solução consiste em criar um site com uma galeria dos trabalhos já realizados para dar a conhecer ao público as suas obras.
Serão criadas contas no Facebook, Instagram, Pinterest e Etsy para divulgação.

MERCADO ALVO
Gosto pela arte.
À procura de um presente original.
Fãs de pessoas famosas ou de personagens fictícias.
Pessoas com animais de estimação. Filhos. Familia.
Classe media, média alta, acima dos 30, com rendimentos..

CONCORRÊNCIA
Nuno Sardinha - https://atelier.sardine.pt/
Fatima Nanita - https://pt-pt.facebook.com/FatimaNanitaArte
Charles Lavesso - https://charleslaveso.com/

A EQUIPA
Pedro Martins

SUMÁRIO FINANCEIRO

SUMÁRIO FINANCEIRO
Investimento inicial: 0€
Despesa mensal:
Alojamento + dominio + Etsy - 10€
Material de desenho e de expedição - 100€
Publicidade:
Instagram ads - 30€
Pinterest ads - 30€
Etsy Ads - 30€

Tabela de preços - desenhos personalizados:
1) Retrato de uma pessoa:
Tamanho A3 (29,7 × 42 cm ) - 100€
Tamanho A2 (42 × 59,4 cm ) - 150€
Tamanho A1 (59,4 × 84,1 cm ) - 200€
Mais de uma pessoa acresce o valor de 50€ por cada figura extra.
2) Desenhos de um carros ou mota:
Tamanho A3 (29,7 × 42 cm ) - 100€
Tamanho A2 (42 × 59,4 cm ) - 150€
Tamanho A1 (59,4 × 84,1 cm ) - 200€
3) Desenho de um animal de estimação:
Tamanho A3 (29,7 × 42 cm ) - 100€
Tamanho A2 (42 × 59,4 cm ) - 150€
Tamanho A1 (59,4 × 84,1 cm ) - 200€
Mais de um animal ou pessoa acresce o valor de 50€ por cada figura extra.
O pagamento é feito com 50% com a aceitação e os restantes com a entrega.
Entregua gratuita na grande Lisboa. Fora de Lisboa aplica custos de envio.
Custos de envio nacional: 5€
Custos de envio internacional: 15€
Tabela de preços - prints de originais (FanArt):
A4 - 25€
A3 - 40€
Receitas extras:
adsense;
visualização de video-aulas no youtube;

OBJETIVOS POR ANO
Ano 0
- Receitas - 2000€ por mês.
Ano +1
- Receitas - 3000€ por mês.
- Produto
- Participação em Workshops
- Formação à distância
- Divulgação
- Divulgação via Google ads

