PROPOSTA

SITE

Para ONGs
DEZ 2019

PREPARADO POR
Agência Ong Sustentável

1ª opção

UM SITE SIMPLES E
GRATUITO
É possível utilizar uma plataforma gratuita para desenvolver o site, como o Google
Sites, Wordpress e Wix. Elas não cobram nenhuma mensalidade e o único ponto
fraco é que o site terá algumas limitações de design. Eu posso desenvolver um site
desses gratuitamente se a ONG aceitar um desafio.

O DESAFIO É CONSEGUIR QUE 100 PESSOAS
QUE CURTEM A PÁGINA DA ONDE PASSEM A
CURTIR A PÁGINA DO PROJETO ONG
SUSTENTÁVEL TAMBÉM.

O site terá tudo o que precisa, os animais para adoção, formas de ajudar a ONG,
cadastro de doadores mensais e voluntários, lojinha se a ONG tiver.
Estou fazendo o site da ONG ACOPAN de São Luiz Gonzaga neste molde. Acesse
para ver como ele está ficando: https://wp.me/Pbtvri-2
O site da sua ONG ficaria mais ou menos como este e ficaria pronto em menos de
15 dias.

2ª opção

UM SITE PERSONALIZADO
E PAGO

Outra opção é me contratar para fazer um site do zero, com mais liberdade de
personalização e utilização de base de dados. O site que eu fiz assim e servirá de
referência é o da ONG APAMA, endereço www.apamalajeado.org
O site poderá ter tudo o que a ONG precisa, os animais para adoção, formas de
ajudar a ONG, cadastro de doadores mensais e voluntários, lojinha se a ONG tiver.
O diferencial será o design e a opção de usar banco de dados. Isso possibilita fazer
coisas legais, como colocar a carteira de vacinação e outras informações do animal
adotado para o tutor acessar. E mais, ele poderia cadastrar novidades do animal,
facilitando o trabalho de pós-adoção da ONG.

MAS ISSO TEM UM CUSTO DESENVOLVIMENTO E
O CUSTO DE HOSPEDAGEM DO SITE (UM VALOR
MENSAL NA CASA DOS R$ 15,00).

Dependendo das opções solicitadas um site desses poderá demorar de 15 a 30
dias para ficar pronto.

as propostas
QUAL É A OPÇÃO MAIS INDICADA PARA A SUA ONG?
A sua ONG pode começar com a opção gratuita e com o tempo melhorar e
oferecer um site com mais interação, com o uso de banco de dados,
permitindo o acesso de doadores e tutores a páginas especiais. Um site
programado (a 2ª opção) eu poderia fazer por R$ 300,00 a R$ 1500,00
dependendo das opções. As possibilidades são enormes neste tipo de site.

IMPORTANTE: Independente da opção que você escolher a ONG terá um gasto anual com o
endereço do site, que no dia de hoje custa entre R$ 25,00 e R$ 50,00. No ano seguinte, para
renovação eles podem aumentar um pouquinho.

Se tiver interesse em conversar os meus dados de contato estão abaixo:
E-mail: ongsustentavel@gmail.com
Whatsapp ou Telegram: 51 9 9146 9121

www.ongsustentavel.com

