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Criação de sites profissionais em
até 7 dias úteis.
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Para quem foi feito?
Empresas e negócios que precisem ampliar suas vendas, com divulgação 24 horas de seus
produtos na web, com custo acessível, qualidade e velocidade no atendimento.
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Tempo real

Designer responsável
Durante o período de criação você

terá um designer 100% dedicado a 

seu site

Serviço profissional
São mais de 700 clientes

atendidos em todo o Brasil

Painel de atualização

Sistemas prontos

Serviço contínuo

Da criação até a contratação de serviços, 

tudo é acompanhado por você em tempo 

real

Você controla todos os conteúdos

do seu site através do seu painel

Loja virtual, imobiliárias, hotéis, 

inscrições online, revistas, e outros

Tenha acesso a dezenas de 

serviços adicionais que podem ser

contratados a qualquer momento

O que é?

O que nós oferecemos

Foque no que realmente te interessa, seu serviço, e conte com as ferramentas do Agensite para dar mais destaque e utilidade ao seu 

site. Loja virtual, sistema de imóveis, e-mail marketing, contas de e-mails... gerencie tudo pelo seu painel.
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VALORES

Quanto custa?

A criação do site é feita em até 7 
dias úteis, com um designer 
exclusive para você, por R$ 799

Criação do site

Inclui hospedagem, suporte em 
cada site, e acesso aos sistemas 
adicionais

O serviço

Você terá suporte sempre que 
precisar, e evolução constante 
do seu site por R$ 49,90/mês

Mensalidade

Conte com nossa loja de 
serviços adicionais para atender 
todos as necessidades do seu 
negócio

Serviços contínuos
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Outras agências AgenSite

Prazo indeterminado Sistemas complexos Site em 7 dias Sistemas a pronta entrega

Equipe limitada Sem sistemas Dezenas de profissionais Templates Prontos

Suporte demorado Custo variável Suporte rápido, chamados Custo fixo

Contrato fixo Site não muda Contrato flexível Mudanças rápidas

Serviços caros e 
complexos

Painel complicado, ou sem
painel

Serviços adicionais
acessíveis

Painel fácil, usado por
mais de 700 clientes

Sem sistemas adicionais e alto tempo 
de criação

Painel limitado e falta de apoio, não é 
whitelabel R$ 799 criação R$ 49,90 mês

Porque AgenSite

Veja um comparativo
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Serviço rápido
COMO É FEITO O MEU SITE?
Assim como seu site deve ser, nós funcionamos totalmente online
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E agora?

Vamos começar

01

02 04

03 05
Acesse o nosso site e 

clique em Criar Conta

www.agensite.com

Selecione o template 

inicial e preencha seus

dados

Faça o pagamento do seu novo site, via 

boleto ou parcelado no cartão

Em 7 dias úteis seu site já

estará no ar, e você

poderá contar sempre

com nossa equipe

Um designer exclusive 

irá te atender, e 

começa a criação do 

seu site
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Conheça

Criação de Conta
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Conheça

Painel de Gerenciamento
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Nossos Serviços

Como é feito a criação do site

Mais do que uma ferramenta para auxiliar seu negócio, com a plataforma de criação de sites Onyrus você terá a oportunidade de criar ou até 

de aumentar o faturamento da sua empresa. Conte com toda nossa infra-estrutura e passe a atender novos clientes com soluções fáceis e com 

todo suporte que você precisar.

Durante os 7 dias você

poderá acompanhar seu

site sendo criado pelo

designer.

Você contrata e preenche

todos os dados online. Um 

designer irá te atender.

Sua mensalidade só será

cobrada depois de 30 dias, 

e você poderá contratar

serviços sempre que 

precisar.
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Seu novo site
Velocidade

Suporte Sistemas Prontos

Serviços adicionais

Porque

Porque AgenSite
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Contato
Gostariamos muito de ouvir você.
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Contato

Chame agora nossa equipe

(1) Rua das Camélias, 419 – Bairro Jardim Cuiabá
(2) Coworking StartupMT – Sala 300 – Arena Pantanal
Cuiabá – MT

contato@agensite.com.br
suporte@agensite.com.br

AgenSite: (65) 3052-7731
Suporte: (65) 3027-4351
Whatsapp Tim: (65) 8422-3911

Endereço

Contato

Telefone


