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PERSONALIZADO EVO
A jersey já consagrada pelo FCNRD 
com tecnologia de ponta! Layout 
totalmente personalizado, feito 
exclusivamente para você pela nossa 
equipe criativa. O tecido EVO é 
referência em performance e conforto, 
atestado pelos melhores profissionais. 
Com modelagem especial (raglan) e 
zíper emborrachado automático, esta é 
a melhor escolha para quem quer 
qualidade máxima. 

TECNOLOGIA EVO



PERSONALIZADO EVO

Escolha os produtos e as 
quantidades que você 
deseja personalizar e 

responda a este e-mail 
com o assunto 

"Personalizado Evo" para 
que possamos orçar seu 
pedido e esclarecer suas 

dúvidas.

Dê início ao seu pedido

Com o orçamento 
aprovado daremos início 

a criação da sua peça 
exclusiva. Aqui você terá 

contato com a equipe 
criativa, podendo dar 
vida a suas ideias, ver 

sua prévia em 3D e 
ajustar os detalhes.

Atendimento e criação

Agora que você já tem o 
layout pronto é hora de 

conferir os detalhes, 
checar os logotipos, 
enviar a grade de 

tamanhos e a tabela de 
nomes (no caso de 

nomes individuais nas 
peças) e aguardar.

Finalização e tamanhos

O prazo para a produção 
de peças personalizadas 
conta a partir do envio do 
pedido + pagamento de 
60% do valor informado. 

O envio será 
previamente combinado, 
podendo ser correio ou 

transportadora.

Produção e entrega



PERSONALIZADO EVO

Os logotipos que serão 
incluídos na jersey 

devem ser enviados 
junto com autorização de 
uso em formato vetorial, 

compreendendo as 
extensões .Ai, .CDR, 
.EPS ou .PDF, com 
textos em curvas.

Logotipos

Arquivos enviados em 
JPEG, PNG ou qualquer 
outro formato de imagem 
deverão ter resolução de 
300dpi. Arquivos em não 
conformidade não terão 
garantia de qualidade, 

podendo ficar 
pixerizados.

Resolução

O projeto só será 
iniciado mediante ao 

pagamento do sinal, que 
será abatido do valor 

final do pedido 
(R$400,00). Este valor 

não é devolvido em caso 
de desistência em 

detrimento da criação.

Início do projeto

Os prazos serão 
mantidos independentes 
de quaisquer eventos. É 
necessária a aprovação 
do projeto, pagamento 
de valor acordado, e 
envio da relação de 

tamanhos para ínício da 
contagem do prazo. 

Prazos

Dúvidas Frequentes e Considerações:



PERSONALIZADO EVO

Tabela de Preços: Jerseys Personalizadas EVO

Pagamentos e Prazos
R$400,00 - valor �xo sem direito a devolução
por desistência em detrimento da criação.

Entrada + 60% na aprovação do layout +
restante antes do envio do produto + frete 

Por conta do comprador à combinar

30 dias a partir da aprovação + pagamento de 60%

Forma de pagamento

Entrada (liberação do projeto)

Frete do envio

Prazo de entrega

Descrição

Mínimo de 10 peças R$169,00
Acima de 30 peças R$135,00

Acima de 100 peças R$118,00

Nome individual por peça (costas, frente) R$20,00 (acréscimo)

Nome individual na gola por peça R$15,00 (acréscimo)

Tamanhos especiais (G0 a G5) R$25,00 (acréscimo)

Tamanhos infantis R$85,00

Valor
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Para mais informações:

www.facanarede.com.br

personalizado@facanarede.com.br


