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Pedido B – Salão Festalelê 

É um salão, que abriu recentemente, e 

oferece festas infantis. Eles têm toda a 

decoração, mas não tem serviço próprio 

de alimentação e querem terceirizar 

esse serviço.  

Mensagem do cliente: “Oi gente! Tenho 

uma novidade. Abri um salão aqui na 

comunidade. Eu estava na feira e gostei 

muito do cachorro quente de vocês. 

Vou fazer uma festa de inauguração, 

para 150 pessoas, podem me enviar um 

orçamento”. 

Informações adicionais: As pessoas que 

estarão lá são possíveis clientes. Além 

de cachorro quente, terão salgadinhos, 

crepe e doces.  

Pagamento será realizado após a 

entrega. Está disposto a pagar um 

adiantamento de até 30% do valor total 

da proposta. 

 

Pedido C – Cliente Final 

São um casal de jovens, que vai fazer 

uma festa de aniversário para seu filho. 

Será no salão de festas do condomínio e 

o tema da festa será circo. Eles terão 80 

convidados, sendo 45 adultos e 35 

crianças. Além do cachorro quente, terá 

pipoca, milho verde e doces. 

Mensagem do cliente: “Olá, peguei o 

contato de vocês na feira, meu filho vai 

fazer aniversário, ele gosta muito de 

cachorro quente, por isso queremos 

oferecer na festa, pode nos enviar um 

orçamento?” 

O pagamento será realizado na hora da 

entrega. Mas eles estão dispostos a dar 

um adiantamento de até 50%. 

 

Pedido A – Empresa Gela 

Grande empresa de refrigeração e que 

faz festas para seus funcionários, 

quando atingem a meta.  

Mensagem do Cliente: “Faremos uma 

festa para os funcionários da empresa, 

serão 100 pessoas, vamos servir 

cachorro quente e churrasquinho. A 

festa vai durar cerca de 3 horas. Pode 

nos enviar um orçamento?” 

Informações adicionais: A festa será no 

galpão da empresa que é bem grande. A 

empresa gosta de ter produtos 

diferentes. 

Pagamento deverá ser realizado após a 

entrega. Não trabalham com 

adiantamento e precisam de nota fiscal. 

 


