CATÁLOGO PROFISSIONAL
Design e Multimídia

Dê ao seu negócio excelência
em marketing e comunicação
Entre em contato agora mesmo com
diversos profissionais home office!

O que é o Mural Freela?

Todo profissional
home office merece a
maior visualização
possível na internet!

Líferson de Freitas,
fundador do blog
Freelancear

Obrigado por ter acessado o
Catálogo Profissional Design e
Multimídia, do blog
Freelancear.

Os dados de contato que
constam nesse catálogo visam
aproximar contratantes e
profissionais.

Ele faz parte do Mural Freela,
o projeto que estimula a maior
visualização possível de
profissionais home office na
internet.

Toda a responsabilidade
envolvida na negociação de
contratos de prestação de
serviços recai sobre as partes
envolvidas.

Nas próximas páginas você
encontrará informações sobre
diversos profissionais dessa
área de atuação.

Para enviar sugestões, críticas
ou reclamações, clique no
ícone abaixo:

Desejamos sucesso em sua
comunicação!

SAC
Freelancear

Danielle Carvalho
Designer Freelancer (MEI) e CEO do Estúdio Criativo Danni Chris Design. Empreendimento com foco em
criar soluções em Comunicação e Marketing Digital para empreendedores em fase inicial do seu negócio
ou que necessitam ampliar a comunicação de sua empresa. Criamos a Identidade Visual (logotipo,
papelaria corporativa e website institucional) da sua empresa com investimento acessível, qualidade,
segurança e valor agregado. Certificações: Design Gráfico e Digital (INFNET), Empreendedorismo
(SEBRAE), Propriedade Industrial (INPI), Editor de Projeto Visual Gráfico (SENAI), Webdesigner (SENAC).

dannichrisdesign
@hotmail.com

+5521991156859

Rio de Janeiro, RJ

Use os links abaixo para visualizar o portfólio ou entrar em contato com o(a) profissional:

Karolline Luna
Possuo 5 anos de experiência na área, onde tive oportunidade de trabalhar com grandes
marcas nacionais. Meu objetivo é somar valor a sua marca e auxiliar na solução dos problemas
que ela possui através de um design simples e criativo. Certificação: Técnologo em Design
Gráfico (Universidade Estácio de Sá); Certificado Workshop de Facebook Ads; Certificado
Design Thinking e Certificado Criação Digital (M2BR Academy).

karolline.luna@gmail.com

+5521996236711

Use os links abaixo para visualizar o portfólio ou entrar em contato com o(a) profissional:

Que tal fazer parte dos nossos catálogos profissionais?
Se está começando no mercado de trabalho como freelancer ou deseja ampliar a
sua carteira de clientes, o Mural Freela é uma excelente forma de se fazer isso! Com
milhares de acessos todo mês, o blog Freelancear se tornou uma fonte de busca
por jobs e profissionais das mais diversas áreas de trabalho home office.

Inscrição para

Para enviar agora a sua candidatura, clique aqui > > > o Mural Freela

