Proposta Comercial
Produto: Hospedagem WordPress
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Sobre a Locaweb
Fundada em 1998, a Locaweb foi a primeira empresa brasileira a oferecer serviços de
Hospedagem de sites com infraestrutura própria. Hoje, além de ser líder em Hospedagem de
sites no Brasil, oferece um portfólio completo de serviços de internet, como Cloud Computing,
Servidores Dedicados e Gerenciados, Revenda de Hospedagem, Email Marketing, SMTP e
muito mais.
Para melhor atender o mercado, em 2016, passou a atuar por meio de unidades de negócio,
representadas pelas marcas:
All In: serviços de marketing de relacionamento digital
Locaweb CORP: projetos customizados para o público corporativo
Tray: soluções para o e-commerce; e
Locaweb: serviços de internet.
Todas elas formam uma única empresa que, por meio de uma moderna e segura infraestrutura,
oferece atendimento especializado com foco no sucesso de seus clientes.

Locaweb em Números
• 1.000 colaboradores;
• 280.000 clientes;
• 15.000 desenvolvedores parceiros;
• 14.000 servidores cloud;
• Capacidade para 25.000 servidores físicos.

Atualmente nossa infraestrutura compreende dois Data Centers no Estado de São Paulo,
sendo um deles integrado a sede da Locaw
httpse
:/ wwbw.youteube.comé/watcch?v=o8EiWnEEKzskWsiderado o maior da América Latina.
Conheça nosso Data Center em detalhes clicando aqui.
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Soluções propostas
Esta proposta comercial tem por objetivo apresentar as características e condições comerciais
dos serviços de Hospedagem WordPress em servidores compartilhados fornecidos pela
Locaweb.

Produto

Hospedagem
WordPress

Principais características
• Planos para site e(ou) blog em WordPress;
• Certificado SSL Let’s Encrypt;
• Visitas e transferência mensal ilimitados;
• E-mails com seu próprio endereço;
• Múltiplos domínios;
• Backup diário;
• Painel de Controle exclusivo da Locaweb;
• Painel de Instalação do WordPress;

Benefícios Hospedagem WordPress
• Planos com Visitas e Transferência ilimitados com caixas postais de 10 GB cada;
• Todos os planos em quaisquer periodicidades oferecem 1º ano do Registro de Domínio grátis;
• Todos os planos e periodicidades incluem certificado SSL grátis;
• Com servidores no Brasil oferecemos uma resposta mais rápida para seus sites e(ou) blogs;
• Painel de instalação e configuração dos sites e(ou) blogs WordPress com associação de
domínios;
• Backup diário para segurança de realizar seus projetos com backups e(ou) restores.
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Condições comerciais
Caracterísiticas e Preços
Planos de
Hospedagem

STARTER

PRO

Sites

1 Site

5 Sites

10 Sites

Caixas postais

5 caixas postais
(10 GB cada)

25 caixas postais
(10 GB cada)

35 caixas postais
(10 GB cada)

Armazenamento

100 GB

200 GB

500GB

Banco de Transferência

Ilimitados¹

Ilimitados¹

Ilimitados¹

SSL

SSL grátis

Registro de domínio

Preço

1

PERFORMANCE

SSL grátis

SSL grátis

Grátis no 1ºano
-

Mensal:
R$ 52,90/mês

Mensal:
R$ 81,90/mês

Anual:
R$ 13,90*/mês

Anual:
R$ 28,90*/mês

Anual:
R$ 49,90*/mês

Renovação:
R$ 26,90/mês

Renovação:
R$ 47,90/mês

Renovação:
R$ 76,90/mês

Trimestral:
R$ 16,90*/mês

Trimestral:
R$ 32,90*/mês

Trimestral:
R$ 53,90*/mês

Renovação:
R$ 31,90/mês

Renovação:
R$ 52,90/mês

Renovação:
R$ 81,90/mês

Consulte nossa política de Ilimitados: http://locaweb.com.br/sobre-locaweb/contratos-politicas/politica-ilimitado
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Serviços adicionais
Serviço

Características

Backup e Restore

Preço
R$ 150,00 /restore ou /backup
excedente do plano contratado.

Prazos e demais condições
Prazo de Ativação
48 horas após comprovação do pagamento da taxa de instalação e da primeira mensalidade
Suporte Locaweb
Você conta com suporte 24x7, incluindo finais de semana e feriados.
Além de telefone, chat e sistema de chamado, você ainda pode contar com informações de
suporte em Ajuda Locaweb (https://ajuda.locaweb.com.br/).
Acordo de confidencialidade
As informações contidas nessa proposta são confidenciais e fornecidas exclusivamente para
descrever técnica e comercialmente as soluções da Locaweb a pedido do cliente e não
deverão, de forma alguma, ser utilizadas para qualquer outra finalidade.
Qualquer incompatibilidade das informações nesta proposta apresentada, o conteúdo vigente
será o contido no site da Locaweb (www.locaweb.com.br).
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Conheça também
Hospedagem de Sites

Revenda cPanel

VPS Locaweb

SSL Locaweb

http://wiki.locaweb.com .br/

Servidor virtual privado com diversas distribuições
Linux ou Windows e performance SSD.

Saiba mais sobre estes e outros produtos em www.locaweb.com.br
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