
Como comprar pelo

site da Imprifácil ?
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1. Selecione o produto desejado conforme a Figura 1 ou a Figura 2:

Figura1

Figura2
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2. Selecionado o produto, no campo quantidade, selecione a quantidade
 de páginas que deseja imprimir com base na contagem de páginas do(s)

arquivo(s) PDF conforme as Figuras 3, 4 e 5 (Se tiver mais de um
arquivo PDF, é necessário somar as quantidades de páginas. 

Figura3

Figura4
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Figura5

3. Após seguir os passos anteriores para todos os produtos
que você quiser comprar, avançar para o carrinho. 

(Conforme Figura 6)

Figura6
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4. No Carrinho de Compras é indicado conferir se todos os produtos
e quantidades selecionadas estão de acordo com o material que

você deseja produzir. Depois é necessário preencher o campo 
CEP e clicar no botão ‘‘CALCULAR’’ para obter os valores de frete

(Conforme Figura7). Depois escolha a opção de frete desejada
e clique em ‘‘Utilizar Frete’’ (Conforme Figura8).

Figura7

Figura8

5



5. Clique no botão ‘‘ANEXAR ARQUIVOS’’ ou no botão 
‘‘FINALIZAR PEDIDO’’ para seguir para próxima etapa (Figura9).

6. Siga os passos das Figuras 10, 11 e 12  para anexar o(s)
arquivo(s) PDF que serão impressos no seu pedido. Repetir

esses passos até anexar todos os arquivos necessários.

Figura9

Figura10
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Figura11

Figura12
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Figura13

8. Fazer login na sua conta ou fazer cadastro caso seja sua
primeira compra (Figura14).

7. Depois de anexar todos os arquivos que serão impressos, 
clicar no botão ‘‘FINALIZAR PEDIDO’’ (Figura13)

Figura14
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10. Caso ainda tenha dúvidas ou prefira outro canal para fazer o seu
pedido, fale conosco pelo  ou clique no Whatsapp (49) 99991-4911

Logo do Whatsapp no canto inferior esquerdo do nosso site.  

9. Confirmar os dados do pedido (seus dados, endereço, opção de
frete e os produtos adquiridos), selecionar a forma de pagamento
e preencher o campo com as observações que julgar importantes

para produção/organização do seu material (Figura15). 

Figura15
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