
Cartão de Visita
Digital E4Card
Uma solução simples e sustentável para 
pessoas, empresas e negócios.
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CRIE

Registre-se em
e4card.com.br e 
crie seu E4Card.

Acesse https://youtu.be/Gk1zAr93jbk 
ou leia o QR Code para assistir o 
tutorial de criação do E4Card. 

COMPARTILHE

Envie o link do seu 
cartão para outras 

pessoas.

Envie o link do seu cartão pelo 
WhatsApp ou por outros aplicativos 
de mensagens instantâneas.

Use o link do seu cartão na Bio do 
Instagram.

O link do seu cartão pode ser 
compartilhado da mesma maneira 
que você compartilha 
o link de um site.

EXIBA

Mostre o QR Code
do seu cartão para 

outras pessoas

Ao lerem o QR Code, as pessoas 
serão direcionadas para o seu
cartão E4Card.

Exiba o QR Code na tela do seu 
celular, em apresentações, impressos 
(crachás, cartazes, outdoors, 
adesivos, cartões de visita impressos) 
ou em outros meios de comunicação 
físicos.

O Cartão de Visita Digital E4Card  é a 
versão moderna do cartão de visita 
impresso.

Sua função é compartilhar 
informações.

O diferencial do E4Card é que ele 
possui a tecnologia de um website, 
permitindo o compartilhamento de uma 
grande variedade de informações, sem 
as restrições de espaço de um cartão 
impresso. 

Use-o para compartilhar  nome, cargo 
ou função, endereço, números de 
telefone, e-mails, foto, logo da empresa 
ou negócio, links para websites e redes 
sociais, links para serviços de 
comunicação, links para documentos 
de diferentes formatos, Call-to-Actions, 
vídeos e conteúdos incorporados de 
diferentes serviços.

Qualquer pessoa que precisa de um 
cartão de visita pode usar o E4Card.

O que é o Cartão
de Visita Digital 
E4Card?
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Como acessar o Cartão
de Visita Digital E4Card?

CARD

Link Exclusivo
O E4Card funciona como uma página da web. 

As páginas da web podem ser acessadas por meio 
de links (URL). Cada E4Card possui um link 
exclusivo.

Ao clicar no link de um E4Card, ele será aberto no 
navegador de internet do dispositivo. 

Não requer aplicativo  ou conta
O E4Card pode ser acessado em qualquer 
dispositivo que possua um navegador de internet.

Não é necessário instalar aplicativos ou ter uma  
conta do E4Card para acessar um cartão.

Cada E4Card possui um QR Code que, 
ao ser lido, direcionadas seu contato 
para o link do seu cartão.

Exiba o QR Code na tela do seu celular 
ou computador, em materiais 
impressos ou em outros recursos de 
comunicação que o comportem.

QR Code

APP
FREE

ACCOUNT
FREE

https://e4card.

SCAN



CARDElementos do cartão

Botão para salvar as 
informações de contato no 
celular.

Botão para compartilhar o 
cartão em redes sociais ou 
copiar o seu link.

Logo ou imagem que 
aparece no topo do 
seu cartão.

Foto pessoal ou 
logo da empresa 
ou negócio. 

Nome pessoal ou da 
empresa ou negócio.

Texto sobre a pessoa 
ou sobre a empresa 
ou negócio.

Ícones clicáveis que 
executam suas funções no 
dispositivo do seu contato.Botão que exibe o 

conteúdo dos ícones
em forma textual.

Chamada para ação 
(Call-to-Action) e botão 
com um link para onde se 
deseja levar o contato.

Ícones clicáveis que 
levam para os perfis de 
redes sociais. 

Vídeo do Youtube. É 
possível incorporar 
conteúdos de outras 
plataformas como o 
Youtube, Spotify e 
SoundCloud, Google 
Maps, Facebook, 
Instagram, Pinterest 
e Twitter. 

QR Code do cartão. 
Aponte a câmera do 
seu celular para o QR 
Code para visualizar 
este cartão. 

Botão para fazer o 
download da imagem do QR 
Code no celular.



Características do Cartão
de Visita Digital E4Card?

Responsivo
O Layout do E4Card é responsivo e se adapta a qualquer tamanho de tela. 
Crie o seu e experimente em diferentes dispositivos e tamanhos de tela 
para conferir. O E4Card é Multiplataforma: pode ser acessado em 
smartphones, tablets e computadores.

Com o Premium você pode alterar a aparência 
básica do seu E4Card. Alterne entre modo Claro 
e o modo Escuro e selecione um tema para os 
ícones do seu cartão.

Customizável



Vantagens do
Cartão de Visita Digital

CARD

Na plataforma Meu E4Card é fácil criar um cartão de visita digital e editá-lo 
quantas vezes forem necessárias. 

Empresas que precisam gerenciar grandes quantidades de cartões dos seus 
colaboradores, dispõem de uma área gerencial exclusiva - a E4Card Enterprises.

Evite a contratação de designers gráficos e gráficas. Crie e edite você mesmo seu 
Cartão de Visita Digital E4Card, na plataforma Meu E4Card.

O Cartão de Visita Digital E4Card é amigo do meio ambiente (Eco friendly), pois 
não gera lixo e não depende dos recursos necessários para a produção dos 
cartões em papel.

Compartilhe facilmente o link do Cartão de Visita Digital E4Card  por WhatsApp ou 
outros aplicativos mensagens, em redes sociais, e-mails ou qualquer outro canal 
de comunicação.

Deixe o QR Code do Cartão de Visita Digital E4Card trabalhar por você. Disponibi-
lize-o para que as pessoas possam lê-lo. Ao ser lido, ele irá direcionará-las para o 
link do seu cartão.

Compartilhar um Cartão de Visita Digital E4Card transmite segurança para a 
pessoa que o recebe, pois não há contato físico e risco de contaminação como 
ocorre com um cartão de visita impresso.

O Cartão de Visita Digital E4Card é uma ótima forma de causar uma boa 
impressão nas pessoas. Usá-lo demonstra que você acompanha as tendências 
modernas!

Com o Cartão de Visita Digital E4Card você pode divulgar muito mais informações 
do que poderia em um cartão de visita impresso. Inclua vídeos, links para docu-
mentos ou serviços diversos e muito mais. 

Não há limite de compartilhamento para o Cartão de Visita Digital E4Card. Nunca 
mais que sem cartões de visita para compartilhar.

Compartilhar informações com o Cartão de Visita Digital E4Card é muito mais 
inteligente do que distribuir uma tonelada de cartões de visita em papel.
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Entenda como o E4Card ajuda
a construirmos um futuro
melhor?

CARD

SUSTENTÁVEL
ADOTE UMA ATITUDE

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU convocam as empresas 
a avançar na agenda da sustentabilidade. Eles giram em torno dos principais 
desafios enfrentados pela humanidade na busca por um Planeta sustentável. 

Com o E4Card, sua empresa ou negócio passa a constribuir diretamente para o 
alcance de dos objetivos 6, 12, 13 e 15. Entenda melhor sobre cada um desses 
objetivos no site www.agenda2030.org.br. 

Isso acontece porque, ao adotar o E4Card no lugar de cartões de visita impressos, 
você evita a impressão e redução dos números que mostramos no FATO 1 e reduz a 
geração de lixo.

FATO 2:  Pesquisas indicaram que 88% 
dos cartões de visita impressos vão 
parar no lixo no prazo de uma semana 
após terem sido entregues a um 
cliente.

FATO 1: A impressão de 1000 cartões de 
visita em papel, aproximadamente, 
consome 1962 gramas de madeira, 93 
litros de água, 600 mililitros de petróleo 
e gera 1875 gramas de CO2 (dióxido de 
carbono).



Como o E4Card pode ser 
usado na sua empresa ou 
negócio?

Reuniões, webinars e videoconferências
Mostre o QR Code do cartão ou envie o link dele para os participantes do 
evento. Deixe o QR Code visível em locais para que eles possam lê-lo.

Eventos de Networking
Use seu cartão para compartilhar suas informações de contato em rodadas de 
negócios, feiras, convenções, conferências, palestras ou encontros. O QR Code na 
credencial do evento facilita o compartilhamento.

Crachás e cartões impressos
Integre o QR Code dos cartões E4Card dos colaboradores nos 
crachás ou nos cartões de visita impressos.

Publicidade
Integre o QR Code e/ou o link 
do E4Card nos materiais de 
divulgação da sua empresa 
ou negócio.

WhatsApp e Instagram
Envie o link do seu cartão pelo WhatsApp ou por 
outros aplicativos de mensagens instantâneas.
Use o link do seu cartão na Bio do Instagram.

Displays e adesivos
Disponibilize displays com o link e o QR Code do seu E4Card na recepção da sua 
empresa ou seu negócio. Coloque adesivos com o QR Code do seu E4Card na 
vitrine do seu estabelecimento ou nos veículos da sua empresa ou negócio.
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Planos para empresas
e negócios
O valor normal de uma assinatura do E4Card é R$34,00 ao ano.

Para empresas e negócios criamos descontos progressivos, conforme o 
número de assinaturas necessárias. 

IMPORTANTE: Cada assinatura permite a criação de até 9 cartões.

3 a 11 assinaturas 

R$ 30,60
por assinatura ao ano
(10% de desconto). 

12 a 22 assinaturas

R$ 27,20
por assinatura ao ano
(20% de desconto)

23 a 43 assinaturas 

R$ 23,80
por assinatura ao ano
(30% de desconto). 

Acima de 44 assinaturas

R$ 20,40
por assinatura ao ano
(40% de desconto)
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Plano Free

Free

No Free é possível criar até 3 cartões. 

Informações como telefones, 
e-mails, sites e endereços, também, 
só poderão ser adicionadas uma 
única vez por cartão.

Adicionar qualquer quantidade de 
redes sociais e serviços de 
comunicação. 

No Premium é possível criar até 9 cartões. 

Adicionar qualquer quantidade de 
telefones, e-mails, endereços, websites, 
redes sociais (mídias sociais), serviços de 
comunicação e de conteúdos exclusivos 
do Premium (Vídeos incorporados, Links 
para documentos e Call-to-Action),.

Visualizar a quantidade de vezes que os 
seus cartões foram acessados.

Customizar a aparência dos seus cartões 
selecionando o tema claro ou escuro e a 
cor dos ícones.

Plano Premium

OBSERVAÇÃO: Informações como seu nome, sua foto, o texto sobre mim, o nome 
da sua empresa/negócio, sua logo, seu cargo/função e setor/departamento só 
podem ser adicionadas uma vez no cartão. 
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Cartão de Visita Digital  E4Card
Uma solução simples e sustentável para pessoas, empresas e negócios.

Entre em contato para saber como os
cartões digitais podem ajudar suas equipes! 

Fernando Oliveira
Gerente de Desenvolvimento de Negócios

Mobile: +55 34 99141-4555

www.e4card.com.br

Leia o QR Code e acesse
o cartão do Fernando Oliveira
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