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Um novo conceito em site para advogados!

APRESENTAÇÃO SMART SITE



O que é o SMART SITE?
 
É um novo conceito em sites desenvolvido pela Jurídica Marketing que antecipa as tendências 
do marketing jurídico, sendo a solução definitiva para advogados e escritórios de advocacia que 
buscam um site completo com serviços e valores inteligentes!
 
 
Recursos do SMART SITE
 
Site personalizado montado inteiramente grátis: design exclusivo, responsivo para ser acessado 
de qualquer dispositivo: computador, tablet e celulares, seguro para seus dados com SSL, com 
Blog para artigos e notícias, Integrado com ícones para suas redes sociais.
 
SERVIÇOS ESSENCIAIS

Criamos seu domínio personalizado, hospedamos seu site de forma segura e com contas de 
e-mails profissionais.
 
SERVIÇOS ESPECIAIS
 
Otimização SEO  Otimizamos seu site para ganhar relevância e melhorar o posicionamento nas 
páginas de resultados naturais orgânicos nos sites de busca nos buscadores Google e Bing.
 
Atualização Site  Atualizamos as páginas do seu site mantendo suas páginas sempre atualizadas 
permitindo que o cliente envie sempre uma nova informação ou alteração para seu site.
 
Publique Artigos  Publicamos seus artigos de forma fácil e rápida você nos envia seu artigo ou 
post e nos publicamos no blog de seu site em até 48 horas.
 
 
Por que escolher o SMART SITE? 

Conquista mais clientes  Com um site moderno, integrado perfeitamente com suas redes sociais 
e um blog para exibir seu conhecimento e com mecanismos de buscas que encontra você na 
internet.

Economiza seu tempo  Site pronto em poucos dias com suporte Jurídica Marketing que faz tudo 
por você: atualiza seu site, melhora seu SEO e publica os seus posts no blog.
 
Planos e valores inteligentes  Não pesa no seu bolso. E você ainda pode converter parte de seu 
pagamento em mais produtos e serviços para alavancar seu marketing jurídico!
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O Plano SMART SITE JD contempla:

1- Layout e montagem do seu site grátis

2- Domínio do site grátis*

3- Hospedagem do seu site inclusa

4- Até 5 contas de e-mails com 3GB cada 

5- Otimização do site para Google SEO

6- Atualização de páginas do site

7- Publicação de post em seu blog

8- Suporte técnico Jurídica Marketing
 

O Plano SMART SITE 10 contempla:
 

1- Layout e montagem do seu site grátis

2- Domínio do site grátis*

3- Hospedagem do seu site inclusa

4- Até 10 contas de e-mails com 3GB cada 

5- Otimização do site para Google SEO

6- Atualizações de páginas do site

7- Publicação de post em seu blog

8- Suporte técnico Jurídica Marketing

9- Ganhe 10% do seu plano revertido
para troca de produtos e serviços** 
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PLANOS

R$ 89,90/mensais
PLANO TRIMESTRAL  R$ 269,70
Asssociados OAB-CAA 10%OFF R$ 242,73 - R$80,91/m 

  

R$ 80,90/mensais   10%OFF**
PLANO SEMESTRAL R$ 539,40 10% OFF** R$ 485,46
Asssociados OAB-CAA 20%OFF R$ 431,52 - R$71,92/m

R$ 62,93/mensais   30% OFF**
PLANO ANUAL R$ 1.078,80 30% OFF R$ 755,16**  
Asssociados OAB-CAA 30%OFF R$ 755,16 - R$62,93/m
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10

**Desconto válido apenas para o primeiro ciclo de pagamento
    Associados OAB-CAA possuem desconto permanente na renovação 
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JD

R$ 79,90/mensais
PLANO TRIMESTRAL  R$ 239,70
Asssociados OAB-CAA 10%OFF R$ 215,73 - R$71,91/m 

  

R$ 71,90/mensais   10%OFF**
PLANO SEMESTRAL R$ 479,40 10% OFF** R$ 431,40
Asssociados OAB-CAA 20%OFF R$ 383,52 - R$63,92/m

R$ 55,90/mensais   30% OFF**
PLANO ANUAL R$ 958,80 30% OFF R$ 671,16**  
Asssociados OAB-CAA 30%OFF R$ 671,16 - R$55,90/m

https://www.juridicamarketing.com.br/contato-juridica-marketing

ENTRE EM CONTRATO

http://pag.ae/7UN2dnwxH
http://pag.ae/7UN2fvZ9n
http:pag.ae/7UN2tCQ9m
http://pag.ae/7UN2dnwxH
http://pag.ae/7UN2fvZ9n
http:pag.ae/7UN2tCQ9m
https://www.juridicamarketing.com.br/contato-juridica-marketing
https://www.juridicamarketing.com.br/contato-juridica-marketing


Se preferir solicite sua adesão por e-mail smartsite@juridicamarketing.com.br ou WhatsApp 
Business 11 34769773 que enviaremos os links para finalizar sua contratação de forma fácil pelo 
seu e-mail ou telefone.

 
ATENÇÃO
Esta proposta é válida por 7 dias a contar da data do envio através do e-mail

 
* Ser um domínio novo, estar disponível para registro, optar exclusivamente pelas denominações  “.com” ou  
“.com.br” e aderir a um dos planos SMART SITE  na modalidade de pagamento anual para obter sua gratuidade 
permanente em seu site

** O Plano SMART SITE 10 possui bônus de incentivo onde 10% dos valores pagos com seu plano SMART SITE 10 são 
revertidos em recompensas para aquisição de novos serviços e produto da Jurídica Marketing para potencializar 
seu marketing jurídico. O valor em recompensas não é válido para abatimentos em seu Plano SMART SITE
 
 

O que você precisa saber antes de aderir ao Plano SMART SITE
 
Para a criação visual de seu site necessitamos de seu logotipo, nossos Web designers fazem 
simulações de cores e layouts com base em sua identidade visual em seu logotipo.
 
Caso você não possua um logotipo
 
Solicite um orçamento para Jurídica Marketing e possua um logotipo elaborado com mais de 10 
etapas para deixar sua marca forte!
 
Sugerimos que você crie seu logotipo através de um criador ou editor de logotipos encontrados 
na internet.
 
 
Como devo enviar meu logotipo?
 
Você deve enviar o seu  logotipo em arquivo vetorizado CDR Corel Draw ou Adobe Ilustrator por 
e-mail. Havendo dúvidas sobre o formato de seu logotipo no arquivo adequado, basta no enviar 
seu logotipo por e-mail para smartsite@juridicamarketing.com.br para uma análise previa, assim 
poderemos confirmar seu formato correto para utilização.
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O que você precisa fazer após a adesão do Plano SMART SITE
 
Após a adesão o cliente deve enviar para: smartsite@juridicamarketing.com.br  as seguintes 
informações:
 
1-Logotipo
 
2-Dados:
 
Nome:
OAB:
Celular:
E-mail de contato:
Nome do advogado se for autônomo ou da sociedade (escritório de advocacia):
Áreas de atuação (especialidade do direito) e especialização caso possua:
Endereço do escritório completo:
Telefone fixo e celular caso prefira colocar no site:
Horário de funcionamento:
 
Nossos consultores após receberem seus dados, entrarão em contato para falar sobre o domínio 
do seu site. 
 
 
O cliente receberá antes durante e depois todo o suporte Jurídica Marketing em todas as 
etapas de criação com tutoriais e dicas para simplificar e auxiliar o envio de todas as 
informações sobre o seu site, inclusive como proceder para usufruir de todos os serviços 
disponibilizados em seu Plano SMART SITE.

ACESSE MAIS informações sobre o SMART SITE em nosso site  www.juridicamarketing.com.br/site-para-advogados

 

Conheça o Blog da Jurídica 
Saiba sempre mais sobre Marketing Jurídico www.juridicamarketing.com.br/blog-da-juridica-marketing-juridico

 

SIGA A JURÍDICA NAS REDES SOCIAIS Clique no ícone 
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https://www.facebook.com/juridicamarketingjuridico https://www.instagram.com/juridicamarketing https://juridicamarketing.jusbrasil.com.br

https://api.whatsapp.com/send?I=pt_br&phone=551134769773

Clique aqui para falar 
com um consultor

WhatsApp Business

mailto:smartsite%40juridicamarketing.com.br?subject=SMART%20SITE
https://www.juridicamarketing.com.br/site-para-advogados
https://www.juridicamarketing.com.br/blog-da-juridica-marketing-juridico
http://www.facebook.com/juridicamarketingjuridico
http://www.instagram.com/juridicamarketing
http://juridicamarketing.jusbrasil.com.br
http://api.whatsapp.com/send?I=pt_br&phone=551134769773
http://api.whatsapp.com/send?I=pt_br&phone=551134769773
http://api.whatsapp.com/send?I=pt_br&phone=551134769773
http://api.whatsapp.com/send?I=pt_br&phone=551134769773
http://api.whatsapp.com/send?I=pt_br&phone=551134769773


TERMOS DE USO
 

O cliente ao aderir a um dos Planos SMART SITE concorda que: a montagem do site, hospedagem do site, 
contas de e-mails, e o domínio no caso da gratuidade permanente são de propriedade e administração da 
Jurídica Digital LTDA e exercidos na forma de um site com prestação de serviços essenciais e especiais no 
Plano SMART SITE.
O Site e todos os serviços que acompanham o plano são fornecidos pela Jurídica Marketing e mantidos 
enquanto o cliente estiver conosco nos Planos SMART SITE.
O Plano SMART SITE será reajustado anualmente tendo como referência o Índice Geral de Preços IGPM

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

O SMART SITE não inclui: registro no INPI, logotipo, fotografias, vídeos e não executamos tratamento de 
imagens ou vídeos e criação de conteúdos para Blog.
O cliente  não tem acesso ao código-fonte, FTP, sftp, ssh e ao painel de controle do site.
As imagens fornecidas pelo cliente são de sua responsabilidade, estando sujeito o direito autoral da 
mesma, caso haja.
O cliente é livre para sugerir todo e qualquer conteúdo informativo de seu site, sendo ele o único e 
exclusivo responsável pelos efeitos provenientes dessas informações.
O cliente deverá fornecer a Jurídica Marketing todas as informações necessárias à realização do serviço, 
devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo
 

SITE

A Jurídica Marketing se compromete em fornece um site como parte integrante do Plano SMART SITE 
podendo esse ser editado utilizando-se de plataforma própria ou plataformas 
disponíveis no mercado para edição de sites garantidos a melhor tecnologia e atendidos os requisitos do 
site sem gerar quaisquer valores a mais para clientes do Plano SMART SITE pela escolha da plataforma de 
tecnologia mais favorável.
 
1-Layout e edição do site 2-site com certificado SSL 3-Amigável para todos dispositivos
4-Site com páginas Início, Sobre, Áreas de atuação, Advogados, Blog para artigos ou notícias, Contato, 
outros 5-Google Maps integrado com sua página de contato.
6-Links para as principais redes sociais 7-Background de vídeos HD 8-Edite seu software jurídico direta-
mente em seu site*
*Consulte sobre essa funcionalidade com o seu fabricante do software jurídico
 

SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E CONTAS DE E-MAIL

A Jurídica Marketing pode hospedar o site e contas de e-mail em provedor próprio, ou  
contratar provedores disponíveis no mercado que garantam as especificações minimamente 
detalhadas, sendo a escolha única e exclusivamente da Jurídica Marketing, não gerando 
quaisquer custos a mais pela escolha da melhor hospedagem para o cliente que adquire o Plano SMART 
SITE obedecendo :
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SMART SITE JD até 5 contas de e-mail com 3GB cada no total de 15 GB para a totalidade das contas.

SMART SITE 10 até 10 contas de e-mail com 3GB cada no total de 30 GB para a totalidade das contas.
 
O serviço de contas de e-mail é por Webmail RoundCube podendo acessar sua conta de e-mail em 
qualquer computador com acesso à Internet para ler mensagens guardadas no servidor, 
enviar e-mails, organizar as mensagens em pastas e demais funções características de um sistema 
de e-mails.

 
SERVIÇOS EXCLUSIVOS E ESPECIAIS

Otimização SEO é o serviço fornecido pela Jurídica Marketing que defina títulos, descrições e palavras-
chaves de cada página do seu site para ganhar relevância e melhorar o posicionamento nas páginas de 
resultados naturais orgânicos nos sites de busca nos buscadores Google, Bing. É um serviço permanente 
em seu site

Atualização Site é o serviço fornecido pela Jurídica Marketing que é o gerenciamento do site que 
mantém suas páginas do site sempre atualizadas permitindo que cliente envie sempre uma nova 
informação ou alteração em seu site, como: inserir novos advogados, mudança de endereço, telefone, 
áreas de atuação etc...sem gastar nada mais por isso. Com limite de 4 envios de atualizações mensais
Publique Artigos é o serviço fornecido pela Jurídica Marketing onde o cliente nos envia seu artigo post 
por e-mail e publicamos em seu site em sua página do blog em até 48 horas. Com limite de 4 envios 
mensais

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

O cliente pode cancelar seu plano a qualquer tempo, mas está sujeito ao esgotamento de sua 
modalidade nos ciclos: trimestral, semestral e anual.
Deve o cliente informar com 30 dias de antecedência da finalização de sua modalidade de ciclo de 
pagamento para evitar a incidência de uma nova renovação automática em seu cartão de crédito.
O aviso de cancelamento deverá ser enviado para suporte@juridicamarketing.com.br a qualquer tempo e 
seu cancelamento se dará com o esgotamento de sua modalidade de pagamento do plano permanecendo 
ativo e possuindo todos os serviços que o Plano SMART SITE oferece até seu término.

 
COM O CANCELAMENTO DO SEU PLANO
Seu site será excluído juntamente com suas contas de e-mails profissionais e o seu domínio no caso 
da gratuidade, também serão excluídos por qualquer motivo que impossibilite o recebimento de seu 
pagamento por mais de 30 dias caso não nos informe o motivo que gerou a falta do pagamento através de 
nosso suporte.
 
A Jurídica Marketing presta os serviços contratados na forma e modo ajustados, dentro das normas e 
especificações técnicas aplicáveis à espécie, fornecendo suporte e  plena garantia dos mesmos e reserva 
o direito de aceitar ou rejeitar clientes que não se adéquem aos termos previamente estabelecidos e não 
havendo entre cliente e Jurídica Marketing qualquer tipo de relação de subordinação.
 
Jurídica Digital Ltda. 05729-090  SP  São Paulo  CNPJ - 29.106.249/0001-68  Todos os direitos reservados
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