
O serviço de desenvolvimento de sites da ITINFRA disponibiliza profissionais qualificados e certificados nas mais 

diferentes tecnologias, tanto para Design quanto para Programação. Os especialistas ITINFRA têm o compromisso 

de propor melhorias e manter o projeto de sua empresa sempre ativo. Os atendimentos e consultorias são 

fornecidos de forma remota ou local, é uma opção econômica e especializada para manter os níveis de 

disponibilidade dos projetos adequados às necessidades da organização.

A sua conta de hospedagem é o local aonde armazenamos o seu site, e-mails, dados de acesso e estatísticas, 

outras configurações e processos para que seja acessado de forma rápida, contando com uma estrutura robusta e 

segura para que não fique nunca fora do ar.

Com os pacotes da ITINFRA sua empresa conta com profissionais capacitados e os melhores padrões de 

atendimento, levando em conta os aspectos:

Desenvolvemos websites personalizados de acordo com as necessidades de cada cliente. Cada caso 

recebe um tratamento especial e, através de um estudo minucioso de sua empresa, obtemos as 

informações necessárias para a obtenção do melhor resultado no desenvolvimento de site.

As melhores soluções para criação do seu Email Marketing e divulgação, temos vários planos de 

envios e geração automática do seu email com template pré-definido.

Solução completa e profissional de Lojas Virtuais, com varias opções de pagamento e frete com estoque, 
suporte completo com atualizações e melhorias grátis!

Formas de contratação dos serviços de Webdesign e Hospedagem

Um dos grandes diferenciais de hospedagem da ITINFRA é flexibilidade de contratação dos serviços:

Os contratos de Consultoria, Hospedagem e Suporte Técnico podem ser de 12,24, 36 ou 48 meses.

O cliente paga um valor mensal pré determinado, 
independente do número de chamadas e de 
profissionais que serão envolvidos.

Consultorias Ilimitadas
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Um valor mensal para hospedagem e um valor total 
de projeto, garantido um valor mínimo mensal 
negociado.
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Preço por demanda2




