contato@aluisioe.com.br
www.aluisioe.com.br
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE INSTITUCIONAL

Neste projeto, proponho o desenvolvimento de um SITE WEB institucional. Trata-se de um
site simples e de fácil navegação e totalmente responsivo, onde constariam informações de
relevância da empresa/profissional e de divulgação dos serviços prestados e ou produtos. O SITE
ficaria localizado na URL www.seudominio.com.br e hospedado em servidor SSD de alta
performance, acessibilidade e segurança de dados.
ESTRUTURA: (apenas sugestão – pode-se excluir, alterar ou adicionar componentes)
- Uma página inicial (index.htm) onde constaria o logo da empresa, o endereço, telefone e
informações sobre as atividades da empresa e botões de navegação para as demais páginas do
SITE.
- Uma página SOBRE, onde constaria descrição sobre a empresa e suas atividades, histórico etc.
- Uma página de SERVIÇOS/PRODUTOS onde seriam descritos todos os serviços ou produtos
oferecidos pela empresa aos seus clientes.
- Uma página de FOTOS, onde poderá ser colocado fotos da empresa, das instalações internas,
produtos etc. (OBS: A produção das fotos poderia ficar sob minha responsabilidade)
- Uma página de CONTATO, onde constaria as informações de contato (telefone, e-mail, localização
etc.) e um formulário de contato direto onde o visitante preencheria seus dados (nome, e-mail,
telefone etc.) deixando uma mensagem para obter informações adicionais ou esclarecimento de
dúvidas.
CUSTO - O site, da maneira como está sendo proposto neste projeto, terá um custo conforme tabela
abaixo:
Custo de Hospedagem (plano básico)
Custo de Registro do domínio
Custo do desenvolvimento

R$
R$
R$

107,88 (pagamento com ciclo anual) *
40,00 (pagamento anual para a REGISTRO.BR**)
depende de avalição do projeto solicitado

* Valor de setembro/2020
** REGISTRO.BR – entidade responsável pelo registro e manutenção de endereços na INTERNET brasileira.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Com o registro do domínio www.suaempresa.com.br, a empresa teria várias vantagens, por exemplo,
e-mail próprio, que ficaria por exemplo, da seguinte maneira: contato@suaempresa.com.br,
passando uma imagem profissional na Internet. Caso deseje maiores esclarecimentos, entre em
contato que teremos prazer em atender.

Atenciosamente.

