
Setor Serviço Descrição

Criação

Site
Criação site completo e utilizando diversos recursos para grandes empresas ou 
empreendedores que querem demonstrar toda a funcionalidade além de poder 
apresentar de modo profissional seus produtos ou serviços

Hotsite Site de 1 página com conteúdo completo para quem quer um conteúdo mais básico e 
dinâmico muito utilizado por seu carregamento de uma página

Site empresarial
Site até 2 páginas - Contato e Home página com conteúdo completo para quem quer 
um conteúdo mais básico e dinâmico muito utilizado por seu carregamento de uma 
página contando com uma página de contato com Localização

Loja virtual
Loja virtual completa com sistema de pagamento e envio pronta para usar e a luasys 
também oferece administração de loja virtual para que possa focar ainda mais em seus 
projetos ou se desejar pode fazer o curso onde terá total autonomia sobre sua loja.

Portfolio web Página para demonstrar o portfólio de uma empresa ou freelancer onde há uma página 
com os conteúdos de trabalhos e serviços já feitos e serviços que pode executar

Criação de Logo Desenvolvimento de logo profissional para demonstrar profissionalismo sendo feito 
todo um estudo e foco no desenvolvimento de sua imagem no mundo web e presencial

Cursos

Curso para Criar site Utilizando como base o opencart um curso completo para quem quer começar a 
trabalhar com criação de sites

Curso para administrar loja 
virtual

Se o cliente desejar ter total controle de sua loja virtual este curso é essencial para que 
possa entender os recursos básicos para trabalhar com maior eficiência

Curso Google Para quem quer trabalhar com as ferramentas do google tais como ADS, Maps, etc

Curso Facebook Ter uma loja criar uma página configurar todos os recursos que o facebook pode lhe 
oferecer tudo em um único curso

Google 
Serviços

Serviço Google Maps Um serviço para colocar sua empresa no google maps configurando para que seus 
clientes tenham o máximo de informações sobre onde e qual horário de atendimento

Serviço Google ADS p/ 
mês

Quer fazer seus produtos ou sua empresa apareça para milhares de cliente dentro da 
sua região ou no mundo todo utilizar o ads do google é a melhor escolha

Serviço Google empresa p/ 
mês

Cuidamos de sua empresa dentro do google ajudando a dar feedback para o que está 
sendo comentado e além de responder os comentários feitos sobre sua empresa

Serviços para 
sites

Hospedagem + adm p/ 
Mês

Hospedagem com total segurança para 1 site com administração do servidor (Só para 
sites criados pela Luasys)

Dominio Anual (.com.br ou 
.com)

Caso precise de ajuda para adquirir um domínio podemos dar uma ajuda em escolher 
qual melhor plataforma.

Sub Domínio Luasys Anual Achou o valor do seu domínio um pouco alto podemos criar um utilizando com base a 
luasys (Válido somente para sites criados pela Luasys)


