Descrevemos o pacote promocional de web design (Criação de Sites) mais barato do
mercado.

Quiero Para Mi Web!® É um pacote promocional de criação de sites e a solução
absoluta para apresentar na sua empresa, produto ou serviço na internet.

Quiero Para Mi Web!® É um pacote todo em um que inclui:

 Dominio .com por un ano.
 Hosting (Hospedagem) por un ano.
 Layout Premum a escolha do cliente.
 Até 5 contas de email com serviço de webmail
Tudo por apenas

199 R$

Sim, não é um erro de digitação, o preço não carecem de nenhum zero. Você só paga 199 Reais
para ter seu site por um ano inteiro!
Tenha o seu site instalado e funcionando em menos de 48 horas! *
Para mais informações e para solicitar o serviço clique AQUÍ!
*Termos de serviço Quiero Para Mi Web!®
•

Quiero Para Mi Web!® é um produto econômico que dá oportunidade para que pequenas e médias
empresas tenhan acesso na implantação de serviços da internet a um custo muito menor do mercado. Nós
permitimos que esta tarefa seja possivel porque nossa equipe prioriza mais o tempo para o desenvolvimento
de cada produto que na mesma dificuldade técnica. Assim, a primeira condição para o acesso a este produto

é que o cliente já tem todas as informações enumeradas para o site (texto e imagens) antes de solicitar o
serviço. Essa informação deve ser fornecida na íntegra, em uma única remessa.
•

O produto inclui: 1. Domínio. Com por um ano (com base na disponibilidade). 2. Hospedagem por um ano.

•

3. Implementação de layout a escolha do cliente. (O cliente receberá até 5 modelos de layout e podera
selecionar uma) 4. Até 4 (quatro) páginas estáticas: Home, Quem Somos, Produtos ou Serviços, Contato (ou
escolha). 5. Cinco (5) contas de e-mail + serviço de webmail.

•

O pagamento de 199 R$. deve ser feito com antecedência, depois que o cliente escolha o modelo de layout, o
dominio e enviar a informação a ser carregado.

•

Assim que o pagamento é recebido e as informações para carregar, o site vai estar activo no domínio
escolhido pelo cliente no prazo de 48 horas.
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