
Oi Mundo, é filtro
que você quer?
Nesse guia vou te mostrar como funciona
o processo para ter seu próprio filtro!



Por que?
Você deve estar se perguntando, mas por que ter um

filtro? E ainda mais pagar para alguém fazer isso?

Hoje, independente se sua marca é você, um serviço
ou um produto, você precisa estar na internet. 
E quanto mais ferramentas com a sua cara você
proporcionar para seu cliente/seguidor, mais lembrado
você será.

Os filtros chegaram com TUDO e não vão embora tão
cedo. Cada dia encontramos um filtro novo, que
salvamos na nossa câmera e acabamos divulgando
uma conta toda vez que gravamos um story com ele.

Agora imagina o número de pessoas que verão seu @
se você tiver um filtro pra chamar de seu!



A Ferramenta

E porque contratar esse serviço?

A ferramenta utilizada para fazer filtros não é tão
simples. Além de precisar dominar edição de imagem,
é necessário um bom computador e horas de estudo
para aprender a utilizar a ferramente e criar filtros
lindos!



Visibilidade

Em menos de 1 mês com filtros ativos, eu alcancei
esses números acima.

Meu Instagram ainda é pequeno, e na época desse
print eu tinha apenas 5k seguidores.

Essa é a importância de ter filtros atrelados a sua
conta, por mais que você não os use com frequência,
outras pessoas irão usá-lo e automaticamente
ajudarão a aumentar sua visibilidade.



Regras
O Facebook infelizmente colocou alguns limites nos filtros

devido ao crescimento da ferramenta. Confira as mais

importantes para não perder ou ter seu filtro negado:

- O filtro não pode conter texto estático, frases
na moldura ou colocadas fora do programa.

- O programa não têm tantas fontes disponíveis
e somente essas fontes poderão ser utilizadas.

- Algumas imagens ou molduras que contenham
letras ou números também podem ser negadas.

- No efeito fundo verde, se a imagem de fundo
tiver algum texto ou número também poderá
ser negada.



Passo a Passo
Agora vou te explicar como será o processo para você ter

o filtro mais lindo do #mundo!

1º escolher seu tipo de filtro! 
Vou te mostrar os modelos que faço a baixo.

2º briefing de cores e estilo!
Aqui você me passa a ideia e como deixaremos ele com a
sua cara.

3º sua aprovação!
Vou te mandar um preview do seu filtro e você vai ver se
precisamos mudar algo.

4º aprovação do Facebook!
Para criar um filtro você precisa de uma página no
Facebook, mandaremos seu filtro pra lá e eles irão analisar.



Aprovação
A ferramenta garante analisar seu filtro em até 10 dias

úteis, porém já tive filtros aprovados no mesmo instante.

Tudo depende da característica e quantidade de detalhes
do seu filtro, além da demanda de filtros que o programa
recebe.

Se em até 10 dias úteis seu filtro não for analisado, me
comprometo a entrar com um chamado e resolver o quanto
antes.

Se seu filtro for negado, irei te passar os motivos e
tentaremos corrigir. Se após 3 tentativas ele continuar
sendo negado, precisaremos seguir com outro projeto.



 Make Babado
R$250

Útilidade pública e necessidade de 1º
instancia, filtro com make é o que há.

Esse inclui make com blur na face, cílios,
boca, gatinho e sombra, nas cores de sua
escolha.

- iluminador ou gloss + R$50
-  opção de tirar maquiagem + R$50

Tempo de entrega: até 3 dias.
Poderá sofrer 1 alteração sem custo.



R$200

Nada melhor que uma moldura com a cara
da sua marca.

Nesse pacote fazemos uma moldura com a
sua cara!

Tempo de entrega: até 3 dias.
Poderá sofrer 2 alterações sem custo.

 A sua cara!



R$350

Nesse pacote fazemos uma moldura com a
sua cara e ainda adicionamos uma make
babado com blur na face, cílios, boca,
gatinho e sombra, nas cores de sua
escolha.

Tempo de entrega: até 3 dias.
Poderá sofrer 2 alterações sem custo.

Moldura + Make



R$300

Nesse pacote, além da make babado com

blur na face, cílios, boca, gatinho e

sombra, nas cores de sua escolha, vamos

adicionar uma dose extra de magia! vamos

adicionar uma efeito de sua escolha: neve,

chuva, confetti, ou efeito de tv antiga. Ou

uma imagem estável: pode ser glitter, pixie

dust, bolinhas...

 - sistema de partículas + R$50

Tempo de entrega: até 3 dias.

Poderá sofrer 2 alterações sem custo.

 Make + Detalhe



R$250

Nesse pacote, você poderá ir onde quiser!
é só me falar o fundo que quer e eu crio o
filtro pra você!

Tempo de entrega: até 3 dias.
Poderá sofrer 1 alteração sem custo.

 Fundo dos sonhos



R$250

Nesse efeito aplicamos um "preset" onde a
corda câmera muda, você pode escolher o
tom e a intensidade.

- granulação, chiado ou efeito tv antiga +
R$50

Tempo de entrega: até 3 dias.
Poderá sofrer 1 alteração sem custo.

 Efeito de cor



Layout + Data
R$250

Layout estilo moldura, nas cores da sua
marca com data completa que muda
conforme o dia que o stories é gravado:
hora, dia, mês ano ou dia da semana.

Poderá sofrer 3 alterações sem custo.

Tempo de entrega: até 5 dias.



a partir de R$350

Quer tudo de uma vez? Então vamos lá.

Escolha o que quiser:

- Jogos

- Sistema de Partículas

- Objetos 3D

- Filtro com música

- Fundo verde 

- Moldura ou layout

- Efeito de cor

- Texto dinâmico: data, hora, dia da

semana.

e mais!

Poderá sofrer 3 alterações sem custo.

Tempo de entrega: até 5 dias.

Do seu jeito!



Agora é com você!
Você pode escolher o pacote que quiser e

conversaremos sobre cada detalhe do seu filtro :)

Quando tivermos tudo definido, te enviarei o link de

pagamento no cartão de crédito ou um boleto com validade

de 3 dias. 

Assim que o pagamento for confirmado, começarei a criar

seu filtro pra te entregar o mais rápido possível!

Torço para que tenhamos muito sucesso juntos <3

Beijos,

Cami.



Contato
Quer saber mais, entre em contato comigo:

FACEBOOK

/mundodacami

TWITTER

@camidomundo

INSTAGRAM

@mundodacami

T IK  TOK

@mundodacami

PINTEREST

@mundodacami

EMAIL

mundodacami@outlook.com.br

http://facebook.com/mundodacami
http://twitter.com/camidomundo
http://instagram.com/mundodacami
http://tiktok.com/camidomundo
http://pinterest.com/mundodacami
http://outlook.com.br/

