Proposta Comercial

Hospedagem WordPress

Surpreenda-se com uma hospedagem poderosa, dentro de
um ambiente seguro, estável e até 30 vezes mais rápido.

Aos cuidados de Cliente
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Sobre a HostMídia
Somos uma equipe extremamente unida, apaixonada por tecnologia e queremos
surpreender você com serviços que compreendem desde a hospedagem de sites,
gerenciamento de domínios e servidores, até soluções que ao longo dos últimos 19 anos, já
transformaram a presença na Internet de mais de 60 mil clientes, em uma experiência única.

Onde estamos
Nosso prédio administrativo, está localizado na capital de São Paulo. Já os nossos
servidores são alocados nos maiores, mais modernos e reconhecidamente confiáveis
datacenters do Brasil e EUA.

Por que a HostMídia?
Mão de obra qualificada, atendimento humanizado, estabilidade, segurança e
confiabiliadade são apenas alguns dos muitos atributos que credenciam a nossa empresa a
se tornar a parceira certa para garantir a sua presença na Internet.
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Infraestrutura
Implementamos em nossa infraestrutura o que há de melhor e mais moderno em tecnologia
para proporcionar um ambiente veloz, seguro, estável e capaz de suportar tecnologias
emergentes e sustentáveis.

Hardware

Rede de alta velocidade

Energia elétrica

Servidores Dell e Supermicro,
processadores Intel, HDs SATA,
SAS e SSD, Controladores RAID c/
BBU, memórias DDR3 e DDR4,
placas de rede com portas de
1Gbps, etc.

Conexões redundantes de fibra
óptica com grandes operadoras,
garantindo aos sites hospedados
em nossos servidores alta
disponibilidade e velocidade de
acesso.

Sistemas de energia com
alimentadores redundantes, UPS e
geradores de última geração para
garantir energia contínua aos racks.

Segurança física

Ambiente climatizado

Profissionais experientes

Todas as instalações são
protegidas 24/7/365 por equipes
no local, controle de acesso,
biometria, vigilância por câmeras e
alarmes de segurança em todas as
áreas.

Sistemas de ar-condicionado de
precisão controlada, resfriam
equipamentos e proporcionam um
ambiente de temperatura
adequada.

Nossos colaboradores possuem
certificações das mais variadas
tecnologias e um grande vínculo
com a internet, desde o seu ínicio
no Brasil.

Hospedagem confiável e veloz
Plataforma completa

Satisfação 100% garantida

Servidores projetados para seu
negócio ter a melhor experiência
na Internet.

Utilize por 45 dias e se não ficar
satisfeito, nós devolvemos o valor
pago.

Performance e segurança

Estamos sempre online

Os serviços são monitorados
24x7x365 por profissionais
altamente qualificados.

Nossa equipe de suporte técnico
está à disposição 24 horas por dia.
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Planos
WordPress I

WordPress II

WordPress III

WordPress IV

Armazenamento

10 GB SSD

20 GB SSD

30 GB SSD

40 GB SSD

Tráfego Mensal

100 GB

200 GB

300 GB

400 GB

1

2

3

4

Contas de E-mail

Ilimitadas

Ilimitadas

Ilimitadas

Ilimitadas

Banco de Dados

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Certificado SSL

Grátis

Grátis

Grátis

Grátis

IP Dedicado

-

-

-

1

CPU / Core

1

2

3

4

1 GB

2 GB

3 GB

4 GB

20

30

40

60

100.000

200.000

300.000

400.000

1024 KB/s

2048 KB/s

3072 KB/s

4096 KB/s

E-mails / Hora

100

200

300

400

Backup Diário

Grátis

Grátis

Grátis

Grátis

Restauração de Backup

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Suporte

Padrão

Padrão

Avançado

Avançado

R$ 49,99 / Mês

R$ 89,99 / Mês

R$ 159,99 / Mês

R$ 289,99 / Mês

Sites

Memória
Processos
Inodes
I/O
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Condições Gerais
Para estabelecer uma ótima relação comercial entre você e a nossa empresa, oferecemos
condições especiais que garantirão vantagem competitiva, comodidade e segurança para
o seu negócio.

Informações Úteis
Período / Descontos

Meios de pagamento

Tempo de Configuração

Trimestral

Boleto Bancário

1 dia útil

Anual

5% de desconto
40% de desconto

Cartão de Crédito

Visa

20% de desconto a partir do 2º ano

Cartão de Crédito

Mastercard

Bienal

50% de desconto

Após confirmação do pagamento.

Pix

30% de desconto a partir do 2º ano

Trienal

60% de desconto

40% de desconto a partir do 2º ano

Considerações finais
1. Para aceitar as condições presentes nesta proposta, é importante que esteja ciente e de
acordo com os termos e políticas que estão disponíveis em nosso site.
2. A presente proposta tem validade de 7 (sete) dias a partir da data de sua emissão.
Decorrido este prazo, a HostMídia reserva-se o direito de rever, alterar, corrigir e/ou
reajustar preços bem como todas as demais condições técnicas e/ou comerciais
apresentadas nesta proposta comercial.
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Termo de Aceite
Abaixo, as partes contraentes HostMídia e Cliente atestam e confirmam que estão em
pleno acordo com o conteúdo dessa proposta comercial e que eventuais mudanças
realizadas em qualquer um dos itens da mesma, após a assinatura deste documento,
poderá invalidá-la e originar uma nova proposta.

Local e Data

Cliente
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