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Você Precisa de umVocê Precisa de um
Desenvolvedor Web?Desenvolvedor Web?

Nós desenvolvemos!
Você entrega!Você entrega!

com todo suporte necessário...

Agência para Agência
A2AA2A

de um parceiro com 21 anos de experiência...

Essa demanda é sua, mas podemos te ajudar!
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Artista Web + Você!+ Você!Artista Web + Você! A2AA2A
 Estamos aqui para somar com sua agência, em vista que a mão de obra 
para esse tipo de serviço está cada vez mais escassa e com desgaste em seu 
processo.

 O desenvolvimento é feito com base na linguagem mais usada na web 
hoje, com mais de 80% dos sites em seu domínio, que é o famoso PHP. 
Trabalhamos o layout em HTML5, CSS3 e diversas outras linguagens 
suplementares como Java e jQuery.

 Esse tipo de site tem a capacidade de suportar altos números de 
acessos simultâneos e é uma das vantagens desse tipo de programação, pois 
não queremos que em um dia especial seu cliente fique com o site fora do ar, 
né?

 A capacidade de Armazenamento do site, é executada em um 
super servidor, com velocidade e tecnologias surpreendentes, 
respeitando todos os protocolos e alocados com segurança.

     A nossa verdadeira missão, é levar um excelente serviço para o seu
cliente através de um bom atendimento para você e sua equipe.

 Temos a certeza que com o desenvolvimento de alta performance e 
com o conhecimento de mais de 21 anos da nossa agência nesse setor, 
estamos prontos para ajudar você e sua agência nesse processo.
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Benefícios do Atendimento
Entenda os benefícios para sua agência
e para o seu cliente.

Hospedagem inclusa
no plano.

Gerenciamento do servidor
de hospedagem.

Suporte na compra, configuração
e instalação do domínio.

SEO nativo, para os buscadores
em nossa tecnologia.

Suporte (cliente) 24/7 via
e-mail/ tickets.

Segurança de alto padrão,
com backups diários.

Prazos de Entrega
a combinar conforme cada
projeto em específico.

A2AA2A

Certificado SSL (HTTPS)
incluso para o domínio.
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A2AA2A
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Benefícios da parceria
Entenda os benefícios  da nossa parceria
e monetização.

Comissão da entrada.

Comissão da mensalidade.

Autorização para negociar no
valor desejado acima de nossa base.

Suporte (agência)  24/7 via
e-mail/ tickets.

Suporte (agência) horário
comercial via WhatsApp.

Sem vínculo empregatício de
uma equipe de desenvolvimento.

Customização de tempo.



O painel de controle...

     Um painel de controle intuitivo e muito fácil de operar, com a
opção de vídeos de treinamento em cada página, facilitando o
treinamento do usuário final. Podendo ser colocado o vídeo
produzido por sua agência se preferir.

Relatório em tempo real...

     Medimos em tempo real os usuários on-line e
disponibilizamos um relatório mensal no menu [relatórios].
     Outra função, é que cada tipo de site tem funções
diferentes na Dashboard.
     Institucional, e-commerce, EAD, imobiliário e 
sites personalizados tem suas funções alteradas.

Responsivo
em todos os
dispositivos.

com 3 camadas de segurança!

Usuário(s): 0067

ONLINE DE 0292 ATIVOS

0067
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Últimos desenvolvidos...

     Alguns produtos que nós desenvolvemos,
em diferentes nichos de negócio.

     Site Institucional
Containner Bistrot

ACESSE AQUI

Site E-commerce
Sua Cozinha Linda

     Canela/RS

Campo Grande/MS

ACESSE AQUI

Site EAD + API de correção de
redações on-line, com lading
pages dinâmicas e venda de
cursos pela Hotmart.

Curso de Redação
Cuiabá/MT

ACESSE AQUI

DESENVOLVIMENTO  DIGITAL

https://www.containnerbistrot.com.br
https://www.suacozinhalinda.com.br
https://www.cursoderedacao.net


Case da Serra Gaúcha...

     O Blog Canela RS é um super case com diversas
ferramentas e api´s dentro de sua plataforma de 
atendimento ao turista.

Site Institucional + API´s
de vendas, fornecedores,
parceiros, ingressos,
descontos e outras...

Blog Canela RS
Canela/RS

ACESSE AQUI
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https://www.blogcanelars.com.br


Atendimento para agências
A2AA2A

@samuel_moretto

Samuel Moretto

CEO & Executivo de novos negócios

     Especialista em marketing, focado no desenvolvimento digital
de empresas, negócios e pessoas. Moretto trabalha desde 1995
com design e a partir de 2000, com desenvolvimento web.
    Após isso, em 2011, nasceu sua agência Artista Web, com o
intuito de popularizar o uso de sites na web por empresas locais
e assim ajudar as mesmas a posicionar seu conteúdo, criando
resultados fantásticos e aumentando seu faturamento. E foi
assim, que a paixão pelo desenvolvimento começou, pois cada
serviço executado na agência, ele sabia que estava ajudando
uma empresa a alcançar seus objetivos e se manter no mercado.

41 anos, natural de Canela/RS.

‘O site é a certeza, que todo seu esforço em criar conteúdo,

não se perca de uma hora para outra, como nas mídias sociais,

que não somos proprietários do domínio.’

(Samuel Moretto)

Em parceria com outros desenvolvedores, lançou o
programa A2A, que visa levar o desenvolvimento de alta
performance para os clientes através das agências
parceiras do programa.



Atendimento para agências
A2AA2A

@artistaweb

Canela, RS.
www.ARTISTAWEB.com.br
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