


SOBRE NÓS

A Ecojardim é uma empresa focada na satisfação e bem-estar de
nossos clientes, visando a excelência em serviços, preservando e
investindo na natureza.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado, somos
especialistas em jardinagem, manutenção, projetos paisagísticos,
implantações, tratamento e nutrição!



DIFERENCIAL

Empresa especialista em serviços de jardinagem desde o projeto,
implantação, manutenção e tratamento.

Gestão 4’Ms

Menor custo;

Menos desperdício;

Melhor eficiência;

Melhor qualidade.



MISSÃO

Construir um mundo verde melhor para gerações futuras com o objetivo de cuidar 
da natureza dos centros urbanos, utilizando produtos que não agridam o meio 
ambiente e a sociedade.

VISÃO

Propagar a nossos clientes nosso conceito 100% ecológico, sendo uma empresa 
reconhecida como modelo de negócio que possui preocupação constante com o 
meio ambiente.

VALORES

Seguir criteriosamente nossa política de excelência em serviços.



MANUTENÇÃO

Os cuidados periódicos em um jardim são a chave para o melhor
custo/benefício e maior durabilidade para suas plantas.

Com os serviços de poda, limpeza e organização você terá sua
área verde sempre pronta para qualquer ocasião.







IMPLANTAÇÃO

Implantamos gramado, plantas, palmeiras, árvores e vasos de
acordo com a necessidade do cliente, apresentando ideias e soluções
para sua área verde.







PROJETOS 

Levamos em conta as características de cada espécie e
entregamos à você projetos bonitos e funcionais para áreas internas e
externas.

Também possuímos um serviço de fotomontagens, onde o
cliente consegue enxergar qual será o resultado do projeto antes
mesmo de ser iniciado!



Antes

Depois



Antes Depois



Antes Depois



NUTRIÇÃO

Com produtos de fabricação própria, a Ecojardim aduba suas
plantas e gramado com a mais alta tecnologia em produtos naturais
que garantem segurança, eficiência, beleza e saúde para sua área verde
e isso acontece desde o nascimento do seu jardim! São adubos foliares
e sólidos que fazem toda a diferença em suas plantas e tornam seu
jardim um verdadeiro #ecojardim.



TRATAMENTO

Também exclusivos, os defensivos Ecojardim tratam doenças,
infestação de insetos e fungos em suas plantas, tudo isso com produtos
a base de extratos naturais!

Além de doenças e insetos, temos um produto 100% natural
próprio para limpeza de plantas daninhas existentes em calçadas e
quintais. Combatemos o uso de produtos químicos em áreas urbanas
assim como você!



GESTÃO DE TRABALHO

Procedimentos e processos de trabalho bem definidos, de forma
que o responsável pela contratação da obra tenha sempre um relatório
detalhado de como anda a situação do projeto.



EQUIPE ESPECIALIZADA

Com equipamentos especializados e EPI’s adequados para cada
função, nossos funcionários estão prontos para atender as
necessidades de qualquer tipo de trabalho.



CONTATO

E-mail: suporte@ecojardim.net.br
Telefone: (19) 3589-2148

www.ecojardimfranquias.com.br 




