
Garanta a sua presença na internet de acordo com a dimensão do seu negócio.

O pagamento inicial é de 2 anos, sendo os 
seguintes de 1 ano.
Serviço com permanência obrigatória de 3 anos.
Os valores apresentados acresce IVA à taxa legal 
em vigor.

planos e preços
Consulte aqui qual o plano que se adequa melhor ao seu projeto.
Para aconselhamento, não hesite em contactar-nos.

microsite
STANDARD PREMIUM CORPORATE ENTERPRISE

domínio e alojamento

gestor de conteúdos

design personalizado

compatível responsivo

S.E.O.

redes sociais / maps

popup interno

contas de e-mail 1 até 10 até 15 até 25

multilingue 1 1 até 4 idiomas até 5 idiomas

google business

barra de links

slideshows 1 até 3 até 5 até 15

painel estatísticas simples google analytics

formulário contacto 1 até 2 até 10

envios de newsletter até 1000/mês até 2000/mês até 5000/mês

Uma página que permite lhe comercializar, através de vendas on-line, os seus produtos e serviços.

Nas duas modalidades estão incluídos, domínio 
e alojamento, gestor de conteúdos, design 
personalizado, gestor de newsletters, 
formulários com auto-responders, barra de 
links, popup internos, ligação a redes sociais e 
google maps e são sempre responsivos e 
compatíveis com as plataformas móveis. Está 
também considerado um painel simples de 
estatísticas e ligação ao google analytics.

Tanto a página principal, como as landing pages 
e as páginas de produto têm S.E.O. próprio. De 
realçar que as páginas de produto têm a 
possibilidade de uma partilha rápida nas redes 
sociais. Em ambas as modalidades estão 
disponíveis o Paypal e a transferência bancária, 
através de registo ou login do cliente. Para 
conhecer um exemplo, clique no seguinte link:
microshop.pt

O pagamento inicial é de 2 anos, sendo os 
seguintes de 1 ano.
Serviço com permanência obrigatória de 3 anos.
Os valores apresentados acresce IVA à taxa legal 
em vigor.

microshop
BASIC ADVANCED

páginas

Uma das melhores ferramentas de marketing digital.

Sendo nos dias de hoje uma das melhores ferramentas de marketing digital, a 
nossa solução de blog permite, de uma forma rápida e simples, dar maior 
credibilidade e confiança junto do público alvo.

O Microblog é uma estrutura de notícias que permite ter várias categorias. 
Com domínio e alojamento incluído, é compatível e responsivo, tem gestor de 
conteúdos, o design é personalizado e dispõe de um formulário de contacto, 
de uma conta de e-mail e de um slide-show de entrada ou vídeo.

Tem a possibilidade de ligação a redes sociais, painel de estatísticas e S.E.O. 
próprio da página de entrada e de cada página de artigo. Cada artigo permite 
texto, imagem e vídeo, bem como partilha nas redes sociais.

microblog.pt

Uma estratégia de marketing

• Aproximar-se de clientes novos e de clientes já existentes, através dos 
conteúdos dos artigos, comentários e respostas aos visitantes do blog, 
melhorando e estreitando relações.

• Melhorar o seu conhecimento no assunto em questão, através das 
necessidades e opiniões dos interessados, o que o ajudará a adaptar-se e a 
crescer nos seus objetivos.

• Gerar mais visibilidade a um site já existente, pois à medida que for inserindo 
conteúdos novos e de qualidade, este irá tornar-se mais relevante em 
pesquisas no Google.

microblog

Temos disponíveis soluções mais económicas para outros serviços importantes para o sucesso do seu microsite.
Ler mais

IDENTIDADE GRÁFICA

Logotipo + Imagem e conceito gráfico.

FLYER

Pequeno panfleto comercial.

VIDEO

Video ilustrativo do conteúdo web.

CONTEÚDOS TEXTO

Produção de textos para conteúdo web.

ESTACIONÁRIO

Material de apoio à comunicação.

FOTOGRAFIA

Imagens ilustrativas do conteúdo web.

+serviços

Shop + pág. produto Enterprise ou Blog + Shop + Pág 
Produto

até 150 até 1000produtos

até 2 idiomas até 4 idiomasmultilingue

até 3 até 10landingpages (subdomínios)

até 5 até 15e-mails

até 3 até 15slideshows

até 1000/mês até 5000/mêsenvios de newsletter

sugestão de produtos sugestão de produtos
giftcards
vouchers

descontos

extras

valor anual

€120+IVA

ADERIR

valor anual

€190+IVA

ADERIR

valor anual

€295+IVA

ADERIR

valor anual

€175+IVA

ADERIR

valor anual

€425+IVA

ADERIR

valor anual

€225+IVA

ADERIR

valor anual

€285+IVA

ADERIR


