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PLANOS PARA PEQUENAS EMPRESAS E MÉDIAS EMPRESAS  

Conheça as modalidades que temos disponíveis e escolha a que melhor se adequa às suas 
necessidades de negócio: 

 

Modalidades: 

Planos Get Me Started Build It For Me Built It For Me 
Com Realtime® 

Build It For Me 
Com 

Preço (1)  
30,00 € de adesão 

+ 6,00 € /mês 
190,00 € /ano + 

6,00 € /mês 
250,00 € /ano + 

7,50 € /mês 
640,00 € /ano + 

7,50 € /mês 
Domínio próprio e 
personalizado (2)  

√ √ √ √ 

Alojamento (3)  √ √ √ √ 

5 contas de Email 
Base (5GB cada)  

√ √ √ √ 

Gestor de conteúdos 
para atualização do 
site  

√ √ √ √ 

Gestor de módulos 
para serviços 
adicionais  

√ √ √ √ 

Integração com redes 
sociais  

√ √ √ √ 

Inserção inicial de 
conteúdos (4)  

6 páginas Sem limite Sem limite Sem limite 

Manutenção contínua 
de conteúdos e 
consultoria de 
comunicação web (5)  

- √ √ √ 

Visualização de 
conteúdos interativos 
e em tempo real (6)  

- - √ √ 

Monitorização e 
interação multimédia 
com os visitantes em 
tempo real (7)  

- - - √ 

Valores em Euros sem IVA 
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Serviços Adicionais: 

Planos Descrição Get Me Started Build It For Me 

Inserção de 
conteúdos 

Introdução dos conteúdos em 2 páginas 
adicionais (4), de acordo com as 
instruções do cliente. 

5,00 € Incluido 

Inserção de 20 
produtos na loja  

Introdução de produtos na loja 
eletrónica (4), de acordo com as suas 
instruções do cliente.  

12,50 € Incluido 

Inserção de 50 
produtos na loja  

22,50 € Incluido 

Manutenção mensal  
Manutenção contínua dos conteúdos (4) 
e 5 horas/mês de consultoria de 
comunicação web.  

22,00 € / mês (8) Incluido 

Manutenção avulsa  
Equivalente à manutenção mensal, mas 
com base horária.  

9,00 € / hora Incluido 

Loja eletrónica  
Para vender os seus produtos e 
serviços online, com sistema de 
pagamentos incluído.  

80,00 € 80,00 € 

Sistema de 
newsletters  

Sistema que gere as subscrições, 
constrói newsletters, gere o envio e 
devolve os respetivos relatórios.(9)  

20,00 € 20,00 € 

Galeria de imagens  
Para gerir e apresentar as suas 
imagens de uma forma mais avançada 
e profissional (tipo slide show).  

40,00 € 40,00 € 

Idiomas adicionais  Permitir a funcionalidade multilingue.  10,00 € / Idioma 10,00 € / Idioma 

Modelo à medida  

Modelo totalmente novo (design), feito à 
medida dos clientes que não encontrem 
nos modelos exclusivos pré-definidos o 
seu modelo de eleição. (10)  

70,00 € 70,00 € 

Criação de logotipo  Conceção do logotipo da sua empresa.  50,00 € 50,00 € 

Valores em Euros sem IVA 

 
Serviços Web (mensalidade): 

Produto Descrição Valor 

Email   Base (POP3, IMAP4, OWA. 5GB) ou  
Avançado (POP3, IMAP4, OWA, MAPI, Push email. 25GB)  

0,47 € ou 3,70 € 

Alojamento Web  Windows ou Linux. (1GB ) 1,50 € 

Alojamento 
Base de dados  

MySQL V-5.0.77, 250MB ou  
Microsoft SQL Server 2008 R2, 250 MB  

1,00 € ou 2,15 € 

Domínio  

asia; .be; .bz; .ca; .cc; .ch; .co; .co.uk; .com; .com.co; .com.de; 
.com.es; .de; .es; .eu; .eu.com; .gr.com; .in; .li; .me; .mobi; .name; 
.net; .net.co; .nl; .nom.co; .nom.es; .nu; .org; .org.es; .pro; .us; 
.us.com; .us.org; .ws; .info 

1,92 € 

Valores em Euros sem IVA 
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Notas 

(1) Sujeito a um período contratual de 12 meses, renovado automaticamente.  

(2) Possível personalização com as seguintes terminações: .asia; .be; .bz; .ca; .cc; .ch; .co; .co.uk; .com; .com.co; .com.de; .com.es; .de; .es; 
.eu; .eu.com; .gr.com; .in; .li; .me; .mobi; .name; .net; .net.co; .nl; .nom.co; .nom.es; .nu; .org; .org.es; .pro; .pt; .us; .us.com; .us.org; .ws; .info;  

(3) Alojamento web Linux (1GB) + alojamento de base de dados MySQL (250MB).  

(4) Exclui produção de conteúdos, que é da responsabilidade do cliente.  

(5) 5 horas/mês. Aconselhamento sobre as melhores práticas de comunicação online.  

(6) Inclui 2500 visitas/mês e 1 milhão de mensagens/mês, não acumuláveis para o mês seguinte. Integração de uma demo, com a 
possibilidade de alteração de cores, dimensões e conteúdos base.   

(7) Inclui (5) e a instalação do PowerMarketing®. Para outras demos ou customizações adicionais do Realtime® clique no botão aderir e na 
ajuda selecione a opção Comercial.  

(8) Meses completos.  

(9) Sistema de newsletter é limitado a um total de 250 subscritores.  

(10) Aplicável apenas aos templates pré-definidos e mantendo as suas funcionalidades.  

 

Os produtos e serviços destinam-se em exclusivo ao mercado empresarial.  


