Está pronto para mudar?

NOSSA IDEIA
Já pensou em surpreender seus clientes e
amigos ao entregar suas imagens num
estiloso pen drive de madeira… Gostou da
ideia? Agora, pense: entregar as melhores
fotos impressas dentro de uma linda caixinha
de madeira com acabamento e, ainda melhor,
com a sua logomarca gravada?
Fazemos isso para você.
Assim como muitos de vocês, também somos
viciados em fotografia, e resolvemos inovar
na maneira de entregar o material para os
clientes. Pesquisamos e vimos que existia um
mercado voltado só para essa finalidade,
então começamos a vender nossas caixinhas
de madeira apenas para alguns amigos e
grupos de fotógrafos no facebook mas tomou
boas proporções e agora vendemos para
todo o Brasil =)
A Madeira que nós usamos, em princípio, é a
Pinus, obtida através do reflorestamento,
pensando na sustentabilidade. Além de ser
bonita, cada caixa acaba ficando diferente
uma da outra.

Temos um vídeo promocional e
demonstrativo no YouTube com alguns de
nossos produtos, é só acessar este link ou
clicar na imagem abaixo.

NA PÁGINA A SEGUIR, CONFIRA O VALOR DOS NOSSOS PRODUTOS

kit 5 caixinhas + pen drive
Tra

on

Caixa tamanho 10x15cm com espaço para
pen drive. Capacidade 8GB
Preço do kit com a gravação:
R$ 600,00
Caixa tamanho 10x15cm com espaço para
pen drive. Capacidade 16GB
Preço do kit com a gravação:
R$ 625,00

kit 5 caixinhas + pen drive
Ac íli

Caixa tamanho 10x15cm com espaço para
pen drive. Capacidade 8GB
Preço do kit com a gravação:
R$ 650,00
Caixa tamanho 10x15cm com espaço para
pen drive. Capacidade 16GB
Preço do kit com a gravação:
R$ 675,00

wood box minimalista
A WB chega com uma proposta bastante
inovadora para clientes exigentes que
procuram simplicidade e qualidade em seus
produtos. Apresentamos a nova caixa
WOODBOX Minimalista, para fotos de
tamanhos 10x15 - 13x18 - 15x21 e até 20x30 com
compartimento para pen drive de 16GB e
tampa de encaixe.
Kit Caixa 10x15

Kit Caixa 13x18

Kit Caixa 15x21:

Kit Caixa 20x30

R$ 669,00

R$ 677,00

R$ 689,00

R$ 710,00

todo os kits acima acompanham gravação**

Pen drives
Os pen drives são feitos com a mesma
madeira usada na Wood Box.
Usamos a marca
para melhor
proteger os arquivos dos nossos clientes.
Não usamos os da China, não, viu? Rs.

Preço do kit com 5 + gravação da logo:
R$ 300,00 - 8GB
R$ 325,00 - 16GB
R$ 449,00 - 32GB

*esse pen drive não está com
marcação

caixa para Pen drive
As caixinhas para pen drive possuem um
tamanho externo de 10,5cm de
comprimento, 5,5cm de largura e 3,5cm
de altura.
Ideal para você que procura acabar com
a entrega de suas fotos em DVD e
agilizar o seu WORKFLOW. Eis o produto
ideal ;)
Preço do kit com 5 + gravação da logo:
R$ 490 - 8GB
R$ 510,00 - 16GB
R$ 590,00 - 32GB

R$ 210 apenas as 5 caixas sem pen drive

Wood Box para Albúns
A Wood Box é produzida com a madeira
pinus, possue tampa de correr e a altura
interna vai de acordo com a altura do seu
álbum.
Nessa box existe a possibilidade de colocar
pequenos frascos capazes de armazenar
algumas opções: areia da praia onde foi
realizado o casamento, perfumes dos noivos,
pedaço da gravata, pedaço do véu, flores do
bouquet,
etc…
Se você optar pela Wood Box junto com o
pen drive, a quantidade de frascos é reduzida
para 2 ou 3, dependendo do tamanho do seu
álbum.

valores a seguir

Medida

Só caixa

caixa +
frascos

caixa +
Pen
Drive 8Gb
+ 2 frascos

caixa +
Pen Drive
16Gb + 2
frascos

álbum 25x25 cm

175,00

180,00

260,00

270,00

álbum 30x30 cm

219,90

228,90

280,00

290,00

o que você precisa saber?
Formas de Pagamento:
Aceitamos transferências/depósitos
Bradesco, Caixa Econômica ou Nubank
Cartão de crédito
PayPal ou Pagseguro
Boleto
Em breve, a loja virtual estará disponível.

Prazos de produção:
Damos um prazo de 30 dias úteis, elas são
feitas uma a uma por apenas uma pessoa,
então leva tempo. Mas não passa disso.

Entrega:
A entrega é feita pelos Correios e o frete é
calculado pelo peso da embalagem e pelo
seu CEP. Nós calculamos isso tudo direitinho e
enviamos para você.

o que você precisa saber?
características da madeira/produção:
Todo o trabalho feito com madeira varia, pois
cada peça é única e nenhuma se parecerá
com outra. O material utilizado "trabalha"
conforme a umidade do ar, logo, a madeira
absorve ou libera água para entrar em
equilíbrio com o ambiente externo e esse
fenômeno chama-se higroscopia, o mesmo
que ocorre com o cabelo humano.
Se tiver alguma dúvida, mande-nos um
e-mail.
contatowb@yahoo.com
Ou faça seu pedido clicando aqui

contatowb@yahoo.com
instagram.com/_woodbox
facebook.com/penwoodbox

