Precisa de um site?

A sua empresa
precisa de mudar
a imagem?
Pretende divulgação?
Estamos ao seu dispor para resolver estas questões !!
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Pacotes Internet
Precisa de
um Site?

Para marcar a sua presença
na web, tem que confiar o
desenvolvimento do seu site
a profissionais criativos!

Inove o seu
negócio !!

- Alojamento
- Domínio
- 3 contas de email
- Site Básico
- Estatísticas mensais

Outros
Serviços
Web..

-

- Alojamento
- Domínio
- Contas de email
- Sites Personalizados
- Dinâmico
- Estatísticas mensais
- Ranking em motares
de busca

Lojas Online;
Criação de Newsletters;
Gestores de Notícias;
Soluções de E-learning;
Portais;
Sites Institucionais

Tente
marcar a
diferença e
aposte no
futuro!

- Intranets e Extranets;
- Soluções de E-Business;
- Ranking em motores de busca
- Bases de dados
- Alojamentos de sites

Fale connosco!!

O que é Ranking de site?
O Ranking de site é um conjunto de programações e métodos
técnicos usados para melhorar o posicionamento de sites na
listagem de resultados junto aos motores de busca.
É importante ressaltar que um site desenvolvido com um código
limpo e bem estruturado, facilita a leitura que é feita pelos robots
utilizados nos mecanismos de busca, possibilitando que ele
seja encontrado com mais facilidade nas primeiras páginas dos
motores de busca.
Os sites de busca utilizam duas formas de listagem: as pagas
(chamadas de links patrocinados) e as gratuitas (chamadas de
páginas de resultados orgânicos).
Para o site sair bem posicionado nas páginas de resultados (não
pagas) é necessária, portanto, a intervenção de profissionais
especializados na criação de sites, os quais conduzem as
programações e métodos de forma a atender as “normas”
desses motores de busca.

@

Aumente
as suas
vendas!!

Já tem site mas nunca
teve contactos pela net?
Quer deixar de pagar nos
motores de busca?

Aumente as visitas
no seu site e obtenha
mais clientes
com a sua página web!
Tentamos mostrar a sua
empresa para o mundo!
Fale connosco!!

Marque pela
diferença!

Mostre a
qualidade que
os seus produtos
exigem.

A necessidade de divulgação das empresas, exigem
ferramentas cada vez mais eficazes e sofisticadas para se
destacarem da concorrência.
Para atender a este mercado, desenvolvemos CD Roms e CD Cards com
fotos, áudio, vídeos, documentos sigilosos, jogos, entre outros conteúdos
que podem ser utilizados para divulgação de produtos, tecnologia, palestras,
apresentações ou serviços.
Além de um visual atraente é possível inserir documentos técnicos
referentes ao conteúdo e criar animações que facilitem a compreensão do
cliente, valorizando muito o produto.
Uma das grandes vantagens deste tipo de mídia é a quantidade de
informações que podem ser armazenadas e, além disso, uma bela
apresentação pode determinar o sucesso de um projecto demonstrando
profissionalismo e garantindo a identidade visual de sua empresa ou o
poduto que quer comercializar.

Fotografias de qualidade
- Tratamentos de fotografias
- Realização de eventos
- Álbuns fotográficos
- Álbuns digitais
- Elaboraçao de Videos
- Realização de eventos
- DVDS

-

(CDRoms)

Promoção de Produtos
Manuais Electrónicos
CDs Institucionais
Portfólios digitais
Reuniões e Palestras
Simulações
Catálogos electrónicos
E-learning
Entretenimento
Cenários virtuais
Fale connosco!!

Outros
Serviços

Paralelamente a outros serviços, a SaberSobre em parceria com outras empresas:

Venda de Hardware Informático, assistências
técnicas:

Na comercialização e distribuição de equipamentos
e serviços para telecomunicações profissionais:

Equipamentos informáticos da maioria das marcas existentes
no mercado. Se pretender um”computador” por medida”
conte connosco para o aconselhar.
Teremos o maior prazer em lhe mostrar quais os produtos
existentes no mercado que oferecem a melhor relação
qualidade/preço de modo a indicar-lhe aquilo que
compraríamos para nós e dizer-lhe a razão da nossa
escolha.

- Estudo, detecção e soluções de problemas em redes locais (cobre,
fibra óptica e wireless);
- Instalação, configuração chave na mão de sistema com Cu - F.O. e
wireless;
- Configuração e manutenção à distância em tempo real de soluções
VPN (Virtual Private Network) sobre linhas xDSL, Frame Relay, linha
dedicada e ADSL com total garantia de resultados;
- Instalação e configuração de HotSpots em qualquer ponto do país
e ilhas;
- Proporcionamos instalações e configurações em qualquer
equipamento com soluções VoIP;
Outsourcing;
- Apoio na realização de projectos para telecomunicações, redes
MESH (Rede Mesh é uma outra forma de transmissão de dados e voz
além das redes a cabo ou wireless);
- Apoio comercial e técnico à nossa rede de agentes;
Implementação de soluções comerciais;

Fale connosco!!

Email: info@sabersobre.com
Telm.: 919637610
Telefone: 253 006 712

