REGULAMENTO DE NEGOCIAÇÃO

1. LOCUTORES
Para qualquer gravação de spot solicitado pelo cliente, o mesmo terá o
direito de escolher o locutor desejado na pagina:
http://www.estudiodavid.com.br/locutores, no horário de gravação, (das
08:00hs as 16:00hs de segunda a sexta). Será verificada a
disponibilidade do locutor e logo em seguida o cliente será informado.
2. JINGLES E VINHETAS CANTADAS
O cliente pode visitar a pagina http://www.estudiodavid.com.br/jingles
conferir os demos e informar o ritmo para o jingle que deseja contratar. O
cliente, se desejar, pode escolher um ritmo parecido com algum dos que
se encontra nos demos ou enviar-nos uma musica contendo o ritmo
desejado para termos a certeza do tipo de ritmo que deseja. Mande o
texto (revisado para não conter erros de digitação) juntamente com a
informação do ritmo e tipo de voz (masculina ou feminina) para o email
estudiodavid.com.br@hotmail.com. Após o deposito do pagamento
enviamos o jingle pronto com uma vinheta de carimbo para que o cliente
verifique se necessita de mudanças na letra, pois o ritmo não poderá ser
modificado. O cliente aprovando, será enviado o jingle limpo (sem a
vinheta de carimbo). Da mesma forma acontece com a VINHETA
CANTADA. Os demos estão disponíveis na pagina;
http://www.estudiodavid.com.br/vinhetascantadas.
3. PROPAGANDAS EM VÍDEO.
Na propaganda em vídeo o cliente possui o direito de escolher a voz que
deseja em seu vídeo. Será verificado se o locutor está disponível, e o
cliente será informado. O cliente deverá enviar os arquivos de mídia de
acordo com o vídeo desejado, para serem inseridos na produção (fotos
ou vídeos). Se for um vídeo para festa, deverá enviar vídeos ou fotos da
banda que for comparecer no evento. Se for um vídeo para
estabelecimentos comerciais, deverá enviar vídeos ou fotos do
estabelecimento, produtos e serviço prestados.

4. TEXTOS ENVIADOS PARA LOCUÇÃO EM OFF E
PRODUÇÃO DE SPOTS.
Tanto na locução em off quanto na gravação de spots, o tamanho do
texto considerado padrão é de 40 segundos, o cliente pode calcular seu
próprio texto na pagina http://www.estudiodavid.com.br/calcular-tempodo-texto, ultrapassando esse tempo padrão será cobrado um valor a
mais, dependendo do tempo total do texto.
5. ERROS NOS TEXTOS ENVIADOS PARA LOCUÇÃO EM OFF
E PRODUÇÃO DE SPOTS.
Quando houver erro no texto, e só observado após o áudio pronto, será
feita uma nova gravação da parte incorreta, entregando para o cliente o
áudio correto, desde que a despesa da gravação de correção seja arcada
por quem cometeu o erro.
 Se o erro for cometido por parte do cliente, será cobrado (do cliente) o
valor de 10 reais para despesa da gravação.
 Se o erro for cometido por parte da agencia (ESTÚDIO DAVID
PRODUÇÕES) nós arcaremos com a despesa da gravação.
 Se o erro for cometido por parte do locutor ele terá que regravar a
parte em que errou.
Obs.
Se no texto conter palavras de pouco conhecimento ou de origem
estrangeira, o cliente deverá escrever a pronuncia (escrever da forma
que fala a palavra), para não provocar erros por parte do locutor.

6. PRAZOS PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS SOLICITADOS.
 Para locução em off o prazo poderá ser de 2 horas ou pouco mais, se
for solicitado dentro do horário comercial.
 Para o spot produzido o prazo não ultrapassará 24 horas, se haver
qualquer intervenção que faça ultrapassar esse prazo o cliente será
informado sobre os motivos.
 Para jingles e vinhetas cantadas, o prazo será de até 3 dias uteis,
podendo ser entregue a qualquer momento dentro desse prazo.
 Para propagandas em vídeo o prazo pode variar entre 24 a 48 horas,
também podendo ser entregue a qualquer momento.

7. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento de qualquer serviço solicitado deverá ser feito por meio de
depósito bancário em qualquer uma das contas informado na pagina;
http://www.estudiodavid.com.br/formadepagamento.
Ao concluir o deposito é necessário enviar-nos a foto ou scanner do
comprovante para informar o pagamento.
Obs.
Não aceitamos depósitos em caixas eletrônicos por meio de envelopes.
Caso ocorra esse tipo de depósito, teremos que aguardar o valor ser
lançado no sistema. Após a confirmação do deposito, daremos inicio a
produção do áudio solicitado.

