Digitação de contatos de cartões de
visitas em planilha Excel ou para serem
inseridos na agenda do Android, Iphone
ou PC
Hoje em dia você recebe vários cartões de seus contatos profissionais, do seu círculo de
amizade, etc.., mas nem sempre os têm à mão quando precisa ou no seu celular. E para
cadastrá-los como contato, você não tem tempo de digitar todas as informações no seu
smartphone ou computador?
O Espaço da Computação tem a solução para você, nos fazemos à digitação de todos
os dados dos seus contatos de seus cartões numa planilha adequada no Microsoft Excel
ou em arquivo com formato específico para o seu aparelho. Esta planilha pode ser
personalizada de acordo com a sua necessidade, sem nenhum custo adicional.
Também fazemos digitação de contatos de catálogos, fichas preenchidas em sorteios,
campanhas publicitárias e em geral.
Tudo isso por apenas R$ 0,20 por cada cartão digitado. Caso seja uma quantidade
grande de cartões nos consulte, que teremos prazer em lhe oferecer um bom desconto.
Essa promoção é válida até o dia 20/06/2019.
Atendemos o Brasil todo, tanto pessoas físicas como jurídicas, e sem quantidade mínima
para realização dos serviços!
Aceitamos cartão de crédito, com parcelamento em até 3 vezes sem juros!!!
O envio do material pode ser todo feito de forma on-line, fazemos a digitação a partir de
fotos nítidas do material, digitalização do mesmo, arquivos já em formatos digitais ou
através do correio. Não há necessidade de enviar o material físico original.
Mas caso seja necessário ou prefira fazer a entrega do material físico fazemos o
recebimento mediante agendamento de horário.
Emitimos Nota Fiscal!!!
Garantimos sempre o sigilo de todas as informações fornecidas e damos a garantia que
nenhuma informação será repassada e usada por terceiros e nem para uso próprio.
Acesse nosso site: http://www.espacodacomputacao.com.br
Facebook: https://www.facebook.com/espacodig

Ou faça um orçamento sem compromisso através do e-mail: espacodig@gmail.com
Telefones para contatos:
(11) 5068-2144 / (11) 97651-7220 (Claro ? WhatsApp)

Informações do Anúncio
País: Brasil
Estado: SP
Cidade: São Paulo
CEP: 04289070

Informações do Anunciante
Nome Completo: Fernanda Cardoso
Telefone: (11) 976517220
Website: http://www.espacodacomputacao.com.br

