Proposta Comercial
Produto: Criador de Sites
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Sobre a Locaweb
Fundada em 1998, a Locaweb foi a primeira empresa brasileira a oferecer serviços de
Hospedagem de sites com infraestrutura própria. Hoje, além de ser líder em Hospedagem de
sites no Brasil, oferece um portfólio completo de serviços de internet, como Cloud Computing,
Servidores Dedicados e Gerenciados, Revenda de Hospedagem, Email Marketing, SMTP e
muito mais.
Para melhor atender o mercado, em 2016, passou a atuar por meio de unidades de negócio,
representadas pelas marcas:
All In: serviços de marketing de relacionamento digital
Locaweb CORP: projetos customizados para o público corporativo
Tray: soluções para o e-commerce; e
Locaweb: serviços de internet.
Todas elas formam uma única empresa que, por meio de uma moderna e segura infraestrutura,
oferece atendimento especializado com foco no sucesso de seus clientes.

Locaweb em Números
• 1.000 colaboradores;
• 265.000 clientes;
• 15.000 desenvolvedores parceiros;
• 14.000 servidores cloud;
• Capacidade para 25.000 servidores físicos;
Nossa infraestrutura compreende dois data centers no Estado de São Paulo, sendo um deles
integrado à sede da companhia. É considerado um dos maiores da América Latina.
https:/
/www.ocaweb.com.br/sobre-l
locaweb.com.aqui
br/sobre-l
ocaweb/
ocaweb/
clicando
.
Conheça nosso data center em detalhes https://www.l
aqui.

Soluções Proposta
Crie seu site profissional de forma rápida e simples, com modelos de e-mails prontos ou ainda
personalizando com cores, estilos e elementos, que o deixarão com a cara do seu negócio.
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Benefícios Locaweb
Confira os principais motivos para sua empresa utilizar o Criador de Sites Locaweb:
Registro de domínios
Extensões.com.br, .com e outras gratuitas
● Consulte condições comerciais
Certificado de Segurança
Seus clientes acessam seu site através de uma conexão segura.
E-mail
Caixas postais personalizadas de 10 GB cada.
Site Responsivo
Disponível para acessar em computadores, tablets e celulares.
Favicon
Ícone da sua marca ao lado do endereço do seu site
Banco de Imagens
Personalize seu site com imagens prontas para uso, com mais de 400 imagens de alta qualidade.
Banco de Imagens Profissionais Unsplash
Personalize seu site com imagens profissionais prontas para o uso, com mais de 550.000
imagens de alta qualidade. (Plano Intermediário e Loja Virtual)
Fotos Facebook
Traga suas fotos do facebook e personalize ainda mais o seu site. (Plano Intermediário e Loja)
Redes Sociais
Integração com redes sociais aumentando ainda mais sua visibilidade na internet.
Desempenho
Integre sua conta do Google Analytics e acompanhe as visitas ao seu site.
Suporte
Suporte especializado, 24x7, incluindo finais de semana e feriados.
Além de telefone, chat e sistema de chamado, você ainda pode contar com informações de
http://wiki.locaweb.com.br/
suporte em nossa Wiki (http://wiki.locaweb.com.br/).
http://wiki.locaweb.com.br/
www.locaweb.com.br
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Benefícios Loja Virtual
Com todos os recursos já mencionados, com a Loja Virtual você também tem as seguintes
vantagens:
Até 30 produtos
Cadastre até 30 produtos com fotos, descrição, opção de frete e variações (tamanho, cor,
outros…).
Plataforma de pagamentos integrada
Tenha a menor taxa da Yapay, exclusividade Locaweb: 3,99% no cartão de crédito e 1,99% ou
R$3,00 no boleto ou transferência.
Cálculo de frete
Permita que seus clientes tenham a opção de calcular o frete dos produtos direto na página de
carrinho.
Condição Proposta
Esta proposta comercial tem por objetivo apresentar as características e condições comerciais
do Criador de Sites.

Características e Preços
Criador de Sites Básico
Licença básica para criação de 1 (um) “site” com as seguintes características: e 2 (duas) caixas postais
de e-mail, que devem observar os seguintes limites:
● Limite de 40MB por mensagem enviada via programa de email (ex: Outlook) e 20MB via Webmail
(considerar que anexos binários dobram de tamanho quando enviados através de e-mail);
● Limite de 40MB por mensagem recebida (considerar que anexos binários dobram de tamanho quando
enviados através de e-mail);
● Limite de 100 destinatários para cada mensagem enviada;
● Limite de 100 mensagens enviadas por hora, por caixa-postal, desde que respeitados os limites de
cada plano;
● Limite de até 10GB por caixa postal.

Preço: R$19,90
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Criador de Sites Intermediário
Licença básica para criação de 1 (um) “site” e 10 (dez) caixas postais de e-mail, que devem observar os
seguintes limites:
● Limite de 40MB por mensagem enviada via programa de email (ex: Outlook) e 20MB via Webmail
(considerar que anexos binários dobram de tamanho quando enviados através de e-mail);
● Limite de 40MB por mensagem recebida (considerar que anexos binários dobram de tamanho quando
enviados pelo e-mail); http://wiki.locaweb.com.br/
● Limite de 100 destinatários para cada mensagem enviada;
● Limite de 100 mensagens enviadas por hora, por caixa-postal, desde que respeitados os limites de
cada plano;
● Limite de até 10GB de espaço por caixa postal.

Preço: R$24,90

Cobrança: Mensal

Loja Virtual
Licença básica para criação de 1 (uma) loja virtual e 10 (dez) caixas postais de e-mail, que devem
observar os seguintes limites:
● Limite de 40MB por mensagem enviada via programa de email (ex: Outlook) e 20MB via Webmail
http://wiki.locaweb.com.br/
(considerar que anexos binários
dobram de tamanho quando enviados através de e-mail);
● Limite de 40MB por mensagem recebida (considerar que anexos binários dobram de tamanho quando
enviados pelo e-mail);
● Limite de 100 destinatários para cada mensagem enviada;
● Limite de 100 mensagens enviadas por hora, por caixa-postal, desde que respeitados os limites de
cada plano;
●Limite de até 10GB de espaço por caixa postal.

Preço: R$39,90
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Condições gerais
Consulte as formaswww.locaweb.com.br/criador-de-sites/
de pagamento e descontos vigentes em nosso site
www.locaweb.com.br/criador-de-sites/ ou ligue para 11 3544-0555

Acordo de Conﬁdencialidade
As informações contidas nesta proposta são confidenciais e fornecidas para a finalidade exclusiva de descrever técnica e comercialmente as soluções da Locaweb a pedido do cliente, e não
https://www.locaweb.com.br/hospedagem-de-sites/
deverão, de forma alguma, ser utilizadas para qualquer outra finalidade.

Conheça também
G Suite
Pacote de produtividade do Google Cloud para mais colaboração.
https://www.locaweb.com.br/gsuite/
Email Marketing Locaweb
Divulgue novidades e ofertas para os seus clientes. Baixo custo e alto alcance.
https://www.locaweb.com.br/email-marketing-locaweb/
Registro de Domínio
Registre seu domínio e garanta o endereço do seu site.
https://www.locaweb.com.br/registro-de-dominio/
Saiba mais sobre estes e outros produtos em www.locaweb.com.br
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