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PR O PO S TA pa ra DE SE NVO LV I M E NTO de SI T E
NO S CUI D AM O S PAR A VO C Ê
L O JA V I R T UAL

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:
Neste Plano o Cliente Assina um o Gerenciamento de Sites Plus por 1 Ano no
Valor de R$ 350,00 reais mensal e Ganha Hospedagem do site por 1 Ano. ou
enquanto durar sua adesão conosco.

R$ 4.800,00

(quatro mil e oitocentos reais)
Parcelamento em 3x (três vezes) de
R$ 1600,00 (hum mil e seiscentos reais),
com primeiro pagamento na
assinatura do contrato.

1. Método de Desenvolvimento

ESTRUTURAÇÃO
DO PROJETO (DESIGN)

APRESENTAÇÃO
DE PROJETO PILOTO

IMPLEMENTAÇÃO

PRAZO DE ENTREGA
30 DIAS

Objetivos
Oferecer aos visitantes uma ferramenta preparada para que possa gerar um ambiente com as informações da
empresa no ambiente virtual.
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2. Layout Personalizado
Layouts exclusivos que garantem total exclusividade de seu site, com visual moderno e de acordo com a área
de atuação da empresa. Layouts que deixam o site atraente e funcional.

3. Módulo para Site Dinâmico (Compatível com Smartphone e Tablets)*
IMPLANTAÇÃO DO GERENCIADOR DE CONTEÚDO
O gerenciamento do conteúdo envolve uma série de recursos e conhecimento de regras de negócio pré
estabelecidas pela instituição, e todos os módulos desenvolvidos para o gerenciamento do conteúdo terão
integração direta com o layout.
*Para versão responsive o Cliente 002Hosting Ganha totalmente Gratuito

4. Recursos
• Páginas institucionais
Através do menu de páginas o cliente poderá incluir, editar e excluir páginas no site. Esse recurso permite a
inclusão de conteúdos dinâmicos no seu site e uma total administração quanto ao que você deseja colocar
ou retirar de seu site.
• Categorias (sem limite)
No menu de categorias você pode inserir, editar e excluir quantas categorias desejar, essas podem ser
classificadas em categorias e subcategorias. Ex. Camisetas, Calças, Tênis...
• Marcas (sem limite)
No menu de marcas você pode inserir, editar e excluir quantas marcas desejar. Ex. Nike, Adidas...
• Cadastro detalhado dos produtos (sem limite)
Em produtos, você poderá inserir, editar e excluir produtos e vinculá-los as categorias e marcas cadastradas.
Cadastro de produtos com fotos, descrição, preço, peso, estoque e a opção online/off-line.
• Variações
O sistema de variações permite o cadastro de vários modelos para um mesmo produto. Dê a opção de o seu
cliente escolher cor, tamanho, voltagem, etc... Tornando a compra mais rápida e prática.
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• Promova produtos
Os produtos podem ser marcados como destaque para que apareçam na tela inicial do site.
• Gerenciamento de clientes
Você terá a poucos cliques o controle total sobre todos os clientes cadastrados em sua loja.
• Envio de e-mail autenticados
O cliente receberá em seu e-mail os dados da conta e compras, recebendo ainda as atualizações sobre o
seu pedido por e-mail. Levando assim mais comodidade aos seus clientes.
• Acompanhamento dos pedidos
Status dos pedidos alterados automaticamente na loja, alimentados pelo PagSeguro.
• Acompanhamento de visitas
Gráfico atualizado das visitas da sua loja diretamente no painel de administração da mesma.
• Gerenciamento de redes sociais
Você poderá facilmente linkar sua loja com suas redes sociais.
• Controle de estoque
Cadastre facilmente o estoque dos seus produtos. O mesmo é atualizado automaticamente após cada
compra.
• Acompanhamento logístico de produtos

• SEO (gerenciamento de meta tags)
Estão disponíveis em todas as páginas, produtos, categorias... os campos de Meta tags (título, palavras-chave
…) para que possa personalizar da forma desejada a informação que os motores de busca irão mostrar.
• Ferramenta de zoom
Mostre cada detalhe dos seus produtos.
• Sistema de banners
Você terá a opção de cadastrar banners ilimitados para mostrar ofertas, promoções e tudo que você achar
importante.
• Criação de promoções
Você tem um produto trancado em seu estoque? Você terá a opção de adicionar um desconto ou frete grátis
a qualquer produto.
• Sistema de Pagamentos
Cartao de Credito,Boleto, Integração com o Pagseguro e outros metodos de Pagamentos
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Tecnologia Aplicada
As plataformas do site são construídas utilizando a linguagem

com banco de dados em

Metodologia de trabalho da 002Hosting:
Acertamos as condições de pagamento. Iniciamos o trabalho após a confirmação de pagamento.
O cliente envia o material para o site, que consiste em: logotipo, textos, fotos e o briefing. Só iniciamos o
trabalho após a entrega destes materiais.
Após aprovação do layout, iniciamos a montagem do site, e colocamos o site em um endereço de teste para
aprovação ou solicitação de alterações de conteúdo.
Realizamos as alterações necessárias e aguardamos aprovação do cliente.
Uma vez aprovado, colocamos o site on-line em definitivo.

Política de Atualização
O sistema de gerenciamento é simples e funcional, não necessitando de noções sobre as linguagens ou bases
de dados citadas. O site requer atualizações das informações, para que o interesse pelo mesmo seja sempre
renovado. Esta etapa deverá ser realizada por uma pessoa da empresa CONTRATANTE, bem como: Inclusão
de produtos/serviços, fotos, imagens, notícias e informações detalhadas de cada item.
O Registro Nacional é feito em um órgão Chamado REGISTROBR, e custa R$ 40,00 por ano. A
002hostingregistra o seu dominio sem custo e repassa o e-mail de cobrança.
Ficamos a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir referentes ao projeto.
Cordialmente,
Comercial/002Hosting
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