
 

 

 

        
 

 

 
Garanta já o seu Domínio, ele é a sua 

Marca Registrada na Internet. 

SUPER PROMOÇÃO: 

¶ Aumente seus negócios, até 100%, custo muito próximo de 0. 

¶ Criamos seu Web Site de acordo com suas necessidades. 

¶ Cadastramos em todos os Guias e Sites de busca na Internet. 

¶ Registramos o seu domínio www.suaempresa.com.br 
 

Configurações Gerais:                                            

¶ As paginas da internet aqui sugeridas funcionam como Catalogo 
Eletronico permitindo maior integração com: Clientes, 

fornecedores e parceiros. 

¶ Empresa  (fotos da Empresa fachada, foto aérea etc.) 

¶ Historia    (historico da empresa desde a fundação e o seu 
desenvolvimento.) 

¶ Produtos (divididos em seções onde o cliente encontre com 
facilidade o que deseja e ainda visualize outros produtos de forma 

inusitada, inclusive promoções etc.) 

¶ Localização (Mapa com atalho para impressão.) 

¶ Fale Conosco (Formulario com elementos indutivos que facilitam 

a comunicação) 

¶ Contador de visita (Contador que registra o  numero de visitantes 
em seu Web Site.) 

PACOTE 1 - Criação de paginas (tipo catalogo virtual) 

R$1.599,90 (pagina com formato máximo de tela 800x600 pixels)  

      Hospedagem e Manutenção: de até 20 megabytes; 

R$ 90,00 p/mês pagamento anual com desconto de 10% 

PACOTE 2 - Criação de paginas (tipo vitrine virtual) 

R$ 1.999,90 (pagina com formato máximo de tela 800x600 pixels) 

      Hospedagem e Manutenção: de até 20 megabytes; 

R$ 120,00 p/mês pagamento anual com desconto de 10% 

PACOTE 3 - Criação de paginas (Loja virtual) Venda On-Line 

R$2.599,90 (pagina com formato máximo de tela 800x600 pixels) 

      Hospedagem e Manutenção: de até 20 megabytes; 
R$160,00 p/mês pagamento anual com desconto de 10% 

 

 
Desde 1995 o Registro.br é o executor de algumas das atribuições do Comitê 
Gestor da Internet no Brasil, entre as quais as atividades de registro de nomes de 
domínio, a administração e a publicação do DNS para o domínio <.br>. Realiza 
ainda os serviços de distribuição e manutenção de endereços internet. No início de 
julho de 2005 havia 785.000 domínios registrados no país. Para o LACNIC - 
Registro de Endereços Internet para a América Latina e Caribe, o Registro.br 

oferece os serviços de engenharia e hospedagem. Mais informações em 
http://www.registro.br/ 

https://www.comercioregional.com.br 

Ligue  já...  

(Fone:     55 19 3628.6062  

èCelular:  55 19 92000.1607 
 » E-mail:  fpscomercial@msn.com 

Patrocínios: 

 

 
 

 
Trabalhamos com Pagamento 

Digital 

 

 
 

Temos parceria com o BuscaPé 

 

PORTIFOLIO : Clientes 

Web Sites 
www.xicopirez.com.br 

www.flashart.com.br 

www.aluminioestrutural.com.br 

www.perfilestrutural.com.br 

www.perfilmodular.com 

www.vidrovan.com 

www.mekanix.com.br 

www.porcamartelo.com.br 

 

Loja Virtual  

www.gessodestak.com.br. 

www.isasuplementos.com.br 

www.lojadoperfil.com.br 

www.aluminio.ind.br 
www.perfilmaker.com.br 

www.perfildealuminio.ind.br 

www.parapneus.com.br 



 
INSTALAÇÃO * : Taxa única  

DE R$ 1. 500,00 POR  

R$1. 350,00  

INSTALAÇÃO * : Taxa única  

DE R$ 1. 750,00 POR  

R$ 1. 500,00  

INSTALAÇÃO * : Taxa única  

DE R$ 1. 950,00 POR  

R$ 1. 600,00  
Hospedagem 1 50,00 

p/mês  

Hospeda gem 1 60,00 p/mês  Hospedagem 1 75,00 p/mês  

 

 

 

Vantagens ao contratar seu Site 

Revenda   

 
Site Revenda é um site ideal para 

representar seu servidor virtual , seu semi -

dedicado , plano revenda . Com ele você terá 

vantagens, como preço reduzido em todos 

os nossos serviços, aproveite é uma ótima 
opção e está em promoção.  

 

Obs.:  Promoção para o site revenda 

somente até o final desse mês, após o 
término do mesmo não poderemos oferecer 

a instalação a preço reduzido.  

 
Contratando o site revenda você terá 

descontos em tudo que oferecemos, con fira 
a tabela abaixo:  

 

Esses valores também são disponíveis para 

aqueles que tem servidor virtual conosco.  

 

Promoção:  Instalação do Site Revenda de 
R$ 900,00 , por R$ 600,00, somente até o 

final desse mês.  

Taxa única  Instalação   R$ 1. 950,00 POR R$ 600,00  Hospedagem 1 75,00 p/mês  

 


