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op1 op2 op3 e-commerce

Valor de base EUR consultar loja de vendas
online

Design personalizado (front office)

Construção em html, php ou flash estático

Galeria de produtos c/ fotos e descrição/referência (sem possibil. gestão)

Página de Contactos

Mapa de localização e coordenadas gps

Animações e efeitos em flash ou outros - EUR: (sob consulta) 

Indexação amigável a motores de busca

Formulários

Formulário de contacto c/ envio de dados p/ o e-mail  – EUR: (sob consulta)

Formulário de pesquisa no site – EUR: (sob consulta)

Idioma Extra

2ª Língua extra (tradução a fornecer pelo Cliente) – EUR: (sob consulta)

3ª Língua Extra (tradução a fornecer pelo Cliente) – EUR: (sob consulta)

Back Office e Actualizações

Back office p/ administração de conteúdos: texto e fotos  – EUR: (sob cons.)

Actualizações de dados / Manutenção

Gestão de Conteúdos

Bases de dados MySQL para gestão de produtos – EUR: (sob consulta)

Galeria c/ efeito "loading" (Criação e organização conteúdos) – EUR: (s/cons)

Gestão de compras / clientes

Gestão de produtos

 Não incluído         Disponível como opção         Incluído no plano         A subscrever no plano de alojamento

Pictograma de 

Exmo.(s) Sr.(s)

Presentemente, na maioria dos negócios e de uma forma em geral, o preço é uma das bases essenciais para que se possa consumar a 
aquisição se um produto ou serviço, devendo estes ser considerados pelo comprador, como equilibrados na relação entre a qualidade 
e esse mesmo custo.

No que diz respeito aos trabalhos de webdesign, o preço considerado justo, estará sempre muito associado à tecnologia aplicada, bem 
como à capacidade que o cliente tem em definir os seus objectivos, disponibilizando informação, como textos e imagens para se 
produzirem os conteúdos a incluir no website. 

Todas as soluções web a apresentar pela Alojanet, serão precedidas de uma analise cuidada ao tipo de negócio do cliente, de forma a 
identificar a sua própria realidade no mercado. Proximidade, conhecimento e uma excelente comunicação com o mesmo, são factores 
de extrema relevância e que nos possibilitam uma maior sensibilidade às necessidades e objectivos finais do espaço a conceber, que 
se pretende de encontro às necessidades de cada caso.

Desta forma, apresentamo-nos adaptados e contextualizados com o conceito adequado para restruturar e desenvolver o referido 
espaço, que se assumirá como sendo um escritório ou salão de vendas  online, disponível para um primeiro atendimento, 24 sob 24 
horas.

Recursos Web

consultar consultar
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