PontoGlobal – Serviços de Websites, lojas online e comunicação
O Pontoglobal é especialista em
desenvolvimento web nas diferentes áreas
institucionais e de consumo.
O Pontoglobal juntamente com a sua
empresa, planifica, desenvolve e gere o seu
website, loja online e/ou redes sociais.
Os nossos designers estão aptos a dar uma imagem mais profissional à sua empresa, desde o
design do logotipo até a criação de folhetos promocionais.
Pode deixar também a nosso cargo toda a gestão de campanhas de correio electrónico e SMS.



Desenvolvimento de websites em Wordpress:

O website é um fator determinante para que sua empresa seja bem representada on-line, nós
atuamos na Criação de Websites desde o processo de planeamento até os principais detalhes
acerca da usabilidade, com a finalidade de proporcionar o funcionamento ideal e o máximo de
facilidade para os seus clientes.
Na construção de websites, desenvolvemos aquilo que melhor traduz seus objetivos,
refletindo que o público busca e, para que consiga uma posição privilegiada nos motores de
busca, de forma a conseguir divulgar os seus produtos/serviços.



Desenvolvimento de lojas online Woocommerce e OpenCart:

Venda online e para todo o mundo 7 dias por semana, 24h por dia!
Produtos ilimitados, suporte multilingue, pagamentos online e câmbios
automáticos.

Foco em SEO

Design Estratégico

Conteúdo único

Wordpress para sí

Temos em mente
fatores que
favorecem a
otimização para que
eles alcancem com
mais facilidade a
primeira página do
Google.

Desenvolvemos e
criamos sites únicos,
com estratégias
visuais para tornar o
seu negócio
acessível, atrativo e
respeitado por
pessoas e empresas.

A Nossa plataforma
permite que o seu
conteúdo seja gerido
por si, destacando e
diferenciando
constantemente o
seu negócio diante
dos concorrentes.

Selecionamos a
melhor plataforma
para criação de
websites, com
gestão intuitiva e
facilitada através da
formação que
disponibilizamos.
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