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CRIAÇÃO DE SITES

PROMOÇÃO
Valido até 30/03/2017

Sobre Nós
Desde 2011 a ajudar centenas de profissionais, empresas e
instituições em Angola a manter uma presença profissional na
internet de maneira fácil e acessível.

Quem Somos
A ANGOWEB é o maior Provedor Angolano de Serviços Web, criada em 2011 e constituída por
um mix de quadros formados em diversas áreas de Tecnologia da Informação na Inglaterra,
Reino Unido. A nossa empresa prospera numa indústria que está constântemente a se reinventar, com inovações tecnológicas e apoio ao cliente que fazem com que a empresa continue sempre a manter um passo sempre à frente da concorrência.

NÃO CRIAMOS APENAS

WEBSITES,

CRIAMOS A SUA PRESENÇA

ON-LINE

Nossa Missão

O Que Fazemos

Criar Soluções Web para empresas e
instituições em Angola, atuando sempre
com responsabilidade, profissionalismo
e dedicação. Oferecer um serviço de
excelente qualidade aos nossos clientes,
fazendo com que a sua marca e empresa
sejam bem representadas na internet,
agregando valor ao seu negócio.
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A nossa especialidade em Soluções Web
inclui o registo e gestão DNS de domínios
nacionais e internacionais, o alojamento
de websites na internet em servidores
próprios, o alojamento de contas de email profissional, a criação de wesites
(paginas web) e lojas electrónicas, a
manutenção técnica de websites e a
emissão de certificados de segurança
digital (SSL).

Nossos Serviços
O que nos diferencia da concorrência não são apenas os nossos
preços acessíveis, é acima de tudo a qualidade do suporte que
oferecemos aos nossos clientes.

Criação de Websites
Criamos sites e soluções de comercio
electrónico (loja virtual) para empresas e
instituições em Angola.

Registo de Domínios Web
Registamos e fizemos a gestão de domínios
web nacionais e internacionais do tipo: .com,
.co.ao, ..co, .net, .org, .ed.ao, .gv.ao, .ao, ...

E-mail Profissional (Corporativo)
Alojamos contas de e-mail personalizado
com o nome do domínio da sua empresa, do
tipo: seunome@suaempresa.com.

Alojamento de Websites
Alojamos sites e aplicativos web em uma
plataforma segura de alto desempenho já
optimizada para empresas em Angola.

Certificados de Segurança SSL
Certificados de Segurança Digital, permitem
trocar informações em total segurança na
internet, protegendo a integridade e a veracidade do conteúdo que trafega na Internet.
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Porquê a AngoWeb
+300 projetos interativos desenvolvidos para os mais diferentes
clientes e segmentos de negócio em Angola e no exterior.

Manter o foco no cliente foi a fórmula encontrada
pela AngoWeb para se destacar no mercado.

PUBLICIDADE GRATUITA NO PORTAL ANGOLA-ONLINE.NET
A nossa parceria exclusiva com o portal angola-online.net nos permite promover o seu site
em um ambiente com milhares de potenciais clientes gratuitamente por 7 dias.

O cliente só paga pelo que necessita. Os custos são determinados com base nas
necessidades de cada cliente e no grau de complexidade de cada projecto.
Os sites desenvolvidos pela AngoWeb integram um Sistema de Gerenciamento de
Conteúdos (CMS) que permite ao cliente actualizar facilmente o seu próprio site.
A AngoWeb regista o domínio, aloja e faz a manutenção do site grátis por 1 ano.
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Pojectos Recentes
Conheça alguns dos projectos desenvolvidos recentemente pela
AngoWeb.

Os projectos são geralmente concluídos em menos de 4 semanas
Nos esforçamos para entregar os projectos em menos de 4 semanas da data de início do seu
desenvolvimento. Após a conclusão e aprovação do projecto, instalamos e configuramos o
site no seu plano de alojamento, fizemos todos os testes de segurança e desempenho sem
qualquer custo adicional.

Mamas & Filhotes

Asfag

www.mamasefilhotes.com

www.asfagcompany.co.ao

PCsNet Lobito

Ongoma News

www.pcsnetlobito.com
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www.ongoma-news.com

A Nossa Oferta
A nossa oferta inclui uma plataforma CMS modular; design profissional
e atrativo; site dinâmico com base de dados; optimização visual para
telemóvel e tablets (Responsivo); Página de administração (Backoffice).
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193.200
322.000
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357.000
595.000
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Website Básico

Website Completo

Plano perfeito para profissionais e
pequenas empresas com limites no
seu orçamento.

Plano ideial para profissionais e
empresas com requerimentos de
apresentação mais exigentes.

Página Inicial (Introdução)
Quem Somos
Serviços ou Productos
Clientes ou Parceiros
Contactos (Formulário/Mapa)
Redes Sociais (Links)
Manutenção técnica grátis 1 ano
Alojamento grátis 1 ano
Registo de 1 domínio grátis 1 ano
(.co.ao, .com, .co, .net ou .org)
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Página Inicial (Introdução)
Quem Somos
Serviços ou Productos
Portfolio / Projectos
Clientes e/ou Parceiros
Contactos (Formulário/Mapa)
Redes Sociais (Links + Integração)
Relatório Analítico de Acessos
Formulário de Newsletter
Sistema de Gestão de Notícias
Galeria de Fotos e/ou Vídeos
Calendário de Eventos
Gestão de Arquivos/Downloads
Formulários Personalizados
Manutenção técnica grátis 1 ano
Alojamento grátis 1 ano
Registo de 1 domínio grátis 1 ano
(.co.ao, .com, .co, .net ou .org)
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237.000
395.000
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417.000
695.000

kz

Loja Básica

Loja Completa

Plataforma de e-Commerce para
vender o seu produto on-line de
maneira fácil.

Plataforma de e-Commerce robusta
e flexível para vender o seu produto
on-line de maneira fácil.

Gestão do catálogo – criação de
produtos, categorias e gestão de
pedidos
Produtos ilimitados, Inserimos 25
Diversos métodos de pagamento
Gestão de estoques
Cupões, Vouchers e Cheques
Relatórios rotatividade, margem
líquida, pedidos, novos clientes...
Compatibilidade com telemóveis
Impostos
Diversos métodos de entrega
Quem Somos
Contactos (Formulário/Mapa)
Redes Sociais (Links)
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Gestão do catálogo – criação de
produtos, categorias e gestão de
pedidos
Produtos ilimitados, Inserimos 100
Diversos métodos de pagamento
Gestão de estoques
Cupões, Vouchers e ChequesRelatórios rotatividade, margem
líquida, pedidos, novos clientes...
Compatibilidade com telemóveis
Ferramentas de Marketing
Impostos
Diversos métodos de entrega
Quem Somos
Contactos (Formulário/Mapa) Redes
Sociais (Links)
Formulário de Newsletter
Relatório Analítico de Acessos
Clientes ou Parceiros
Manutenção técnica grátis 1 ano
Alojamento grátis 1 ano
Registo de 1 domínio grátis 1 ano
(.co.ao, .com, .co, .net ou .org)
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