WEB-SITES
DETALHES DOS PACOTES DISPONÍVEIS
BÁSICO

/pagamento único

• Site de 1 Página (Dividida até 5 secções de acordo com o Cliente)
• Conteúdos fornecidos pelo cliente (Logótipo, Textos, Fotos, Vídeos)
Inclui:
•
•
•
•
•

1 SlideShow (até 3 slides)
Descrição do Negócio/Empresa
Ligação com as Redes Sociais
Formulário de Contacto
Mapa de Localização

* Optimizado para Tablets e SmartPhones
* Optimização SEO (para motores de busca)
* Integração com GoogleAnalytics
* Painel de Edição Online (para texto e imagens)

PRO (Catálogo Simples)

/pagamento único

• Site de 5 Páginas (cada página extra desde 30€ - acresce ao preço final)
• Conteúdos fornecidos pelo cliente (Logótipo, Textos, Fotos, Vídeos)
Inclui:
• 1 SlideShow (até 5 slides)
• Descrição do Negócio/Empresa
• Catálogo de Produtos (catálogo simples: descrição curta + 1 foto do produto + opção
para download de ficheiro pdf)
(possibilidade de abrir descrição em janela popup - acresce 5€ p/produto ao preço final)
• Galeria de Fotos (até 10 Fotos) OU Integração de Álbum de Facebook ou Instagram
• Ligação com as Redes Sociais (botões de partilha das várias redes sociais)
• Formulário de Contacto
• Mapa de Localização
* Optimizado para Tablets e SmartPhones
* Optimização SEO (para motores de busca)
* Integração com GoogleAnalytics
* Painel de Edição Online (para texto e imagens)

WEB-SITES
DETALHES DOS PACOTES DISPONÍVEIS
PRO (Catálogo Detalhado)

/pagamento único

• Site de 5 Páginas com até 10 sub-Páginas ilimitadas (cada página principal extra desde
30€ - acresce ao preço final)
• Conteúdos fornecidos pelo cliente (Logótipo, Textos, Fotos, Vídeos)
Inclui:
• 1 SlideShow (sem limite de slides) / Vídeo FullScreen
• Descrição do Negócio/Empresa
• Catálogo de Produtos (catálogo detalhado: até 10 sub-páginas com descrição
detalhada de cada produto + até 10 fotos de cada produto + opção para download de
ficheiro pdf (flyers e/ou catálogo) + dados adicionais)
(possibilidade de inserção de sistema de reservas, marcação de reuniões/compromissos,
agenda profissional de eventos/espetáculos, botões de compra paypal, formulários para
pedido de orçamentos ou encomendas - consultar anexo para preços de opções extra)
• Galeria de Fotos (s/ limite de fotos) OU Integração de Álbum de Facebook ou Instagram
• Ligação com as Redes Sociais (botões de partilha das várias redes sociais)
• Formulário de Contacto Avançado (com opção de upload de ficheiros)
• Mapa de Localização
* Optimizado para Tablets e SmartPhones
* Optimização SEO (para motores de busca)
* Integração com GoogleAnalytics
* Painel de Edição Online (para texto e imagens)

WEB-SITES
DETALHES DOS PACOTES DISPONÍVEIS
LOJA ONLINE (Loja Simples)

/pagamento único

• Site de 5 Páginas (cada página principal extra desde 30€ - acresce ao preço final)
• Conteúdos fornecidos pelo cliente (Logótipo, Textos, Fotos, Vídeos)
Inclui:
• 1 SlideShow (até 10 slides)
• Descrição do Negócio/Empresa
• Catálogo de Produtos (catálogo simples: descrição curta + 1 foto do produto + opção
para download de ficheiro pdf + botão de compra PayPal)
(possibilidade de abrir descrição em janela popup - acresce 5€ p/produto ao preço final)
• Galeria de Fotos (até 10 fotos) OU Integração de Álbum de Facebook ou Instagram
• Ligação com as Redes Sociais (botões de partilha das várias redes sociais)
• Formulário de Contacto
• Mapa de Localização
* Optimizado para Tablets e SmartPhones
* Optimização SEO (para motores de busca)
* Integração com GoogleAnalytics
* Painel de Edição Online (para texto e imagens)

LOJA ONLINE (Loja Completa)

/pagamento único

• Site de 5 Páginas (cada página principal extra desde 30€ - acresce ao preço final)
• Conteúdos fornecidos pelo cliente (Logótipo, Textos, Fotos, Vídeos)
Inclui:
• 1 SlideShow (até 10 slides)
• Descrição do Negócio/Empresa
• LOJA - até 10 produtos (descrição + fotos + carrinho de compras, etc)
Complementos para Loja Online:

•
•
•
•

+20€/Mês (Loja Completa - até 100 produtos)
+40€/Mês (Loja Completa - até 2500 produtos)
+95€/Mês (Loja Completa - sem limite de produtos)

Galeria de Fotos (até 10 fotos) OU Integração de Álbum de Facebook ou Instagram
Ligação com as Redes Sociais (botões de partilha das várias redes sociais)
Formulário de Contacto Avançado (com opção de upload de ficheiros)
Mapa de Localização

* Optimizado para Tablets e SmartPhones
* Optimização SEO (para motores de busca)
* Integração com GoogleAnalytics
* Painel de Edição Online (para texto e imagens) + BackOffice Loja Online (para edição/adição de produtos)

WEB-SITES
DETALHES DOS PACOTES DISPONÍVEIS
OPÇÕES ADICIONAIS (valor acresce ao preço final)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ferramenta para marcação de Reuniões / Consultas / Compromissos // 25€
Formulários especiais para Reservas / Encomendas / Pedidos de orçamentos // 5€ cada
Calendário Google // 10€
Agenda Tockify Free // 10€
Agenda Tockify Premium // 10€ + 8€/mês
Agenda Personalizada Manual // 10€ + 2€/cada evento (informação inserida pelo cliente)
ou + 5€/cada evento (informação inserida pelo designer)
Integração de Blog de serviço externo (ex: blogger, wordpress, tumblr) // 25€
Integração de Blog Nativo (alojado no próprio servidor) // 35€
Integração de Feed da Página de Facebook ou Twitter // 10€
Integração de Serviço de Envio de Newsletters (inclui configuração básica) // 10€
Opção Multilingue - simples // 5€ no preço final
- profissional // 5€/mês cada lingua extra
Botões de Venda Paypal (Loja Simples) // 5€ cada
Loja Online Completa (até 10 produtos) // 25€ (configuração loja) + 10€ inserção de cada produto (opcional)
acima de 10 produtos:

+20€/Mês (até 100 produtos)
+40€/Mês (até 2500 produtos)
+95€/Mês (sem limite de produtos)

* à mensalidade descrita acresce sempre 10€ de pagamento único (opcional) por cada produto a
inserir, caso o cliente deseje que seja o designer a realizar esse trabalho.

SERVIÇOS DE ALOJAMENTO & DOMÍNIOS WEB (pagamentos ANUAIS)
Plano BASIC 1GB //
Tráfego ilimitado
. Endereços de Email ilimitados
. Alias domínio ilimitados

Plano PRO 5GB //
. Tráfego ilimitado
. Endereços de Email ilimitados
. Alias domínio ilimitados

Plano MEGA 25GB //
Tráfego ilimitado
. Endereços de Email ilimitados
. Alias domínio ilimitados

REGISTO DE DOMÍNIOS WEB
Registo (.com) //
Registo (.pt) //
Registo (.net) //
Registo (.org) //
* A todos os valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.

