
 

CLIQUE  NA  IMAGEM  PARA  MAIS  INFORMAÇÃO 

  

Na hora de fazer o site profissional para a sua Empresa, simplificamos todo o processo!
  Quanto vou pagar pelo meu Site?

Os nossos planos para Criação de Sites Empresariais começam nos 480€. O valor a pagamento será ajustado dependendo das funcionalidades, 
características e número de páginas que o seu site possa necessitar. Também temos planos ajustados para remodelação e modernização de sites, 
caso pretenda dar um refresh no seu site. Peça-nos um orçamento, indique-nos as suas necessidades e receba a nossa proposta em menos de 24h.

  Posso adicionar funcionalidades extras no meu Site?

Aos módulos base incluídos no Site Pro Empresas, poderá adicionar de acordo com a sua área de negócio vários extras (idiomas, formulários, áreas 
reservadas para clientes, catálogos, newsletter, sistema de chat, entre outros,...) qualquer funcionalidade extra poderá ser adicionada ao seu Site, 
mediante as suas necessidades.  

  Quanto tempo demorará a realizar o meu Site?

A nossa empresa compromete-se a construir o seu site e a publicar o mesmo dentro de um período de 10 dias a contar da data última comunicação 
com toda a informação final que pretende que conste no seu website (textos, imagens e vídeos). Em caso de urgência, o prazo de entrega poderá ser
reduzido mediante as necessidades do cliente.
  

Todos os conteúdos iniciais para inserção e criação do site (logótipo, textos de apresentação, fotografias, etc…) devem ser enviados pelo cliente após 
a ativação do projeto. A nossa empresa pode também fornecer todos os conteúdos que o cliente necessite para o seu site, mediante orçamento.
  

   Cronograma de trabalhos
  

   1ª fase: Ativação e Planeamento
   2ª fase: Desenvolvimento (até 10 dias úteis)
   3ª fase: Apresentação online ao cliente
   4ª fase: Testes e Lançamento

  Quem fará a gestão do meu Site?
  

A nossa empresa tratará da integral gestão e manutenção do seu site profissional de maneira a que o mesmo esteja sempre On-line, bem atualizado e 
cumpra os principais requisitos da web, garantindo uma permanência de 99.9% em funcionamento ( Uptime ) durante cada período anual. 

Cuidamos de todos os procedimentos relativos ao alojamento e manutenção do seu site profissional para que você possa focar-se inteiramente nos 
objetivo de sucesso que traçou para a sua empresa. 

CONTACTE-NOS

SITES PARA EMPRESAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS
Destinados a qualquer tipo de Empresa nas áreas de Comercio, Indústria ou Prestação de Serviços

O “SPE” - “SITE PRO EMPRESAS”,  é um plano profissional de desenvolvimento de sites destinado a qualquer empresa ou
profissional independente que necessite rapidamente de um website moderno, dinâmico e personalizado na Internet, com total

gestão integrada e optimizado para ajuste automático aos ecrans de computadores, tablets e Smartphones. A solução mais
adequada para as Pequenas e Médias Empresas de prestação de Serviços, Comércio e Indústria.

Ao escolher o PLANO SPE - “SITE PRO EMPRESAS”, o seu site é inteiramente desenvolvido pelos nossos profissionais e colocado
on-line em apenas alguns dias. Inserimos os conteúdos iniciais para possibilitar a publicação, posteriormente a gestão do site será
gerida pela nossa equipa, para que possa ficar totalmente descansado e concentrar-se no desenvolvimento prático do seu negócio.
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