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Registo de domínios de internet
O registo de domínios de internet consiste num serviço de consultoria para escolha de nomes de sites e apoio no registo
e manutenção de domínios de internet.
- Quanto pretende iniciar a sua actividade na internet precisa de escolher um nome ou domínio para o seu site de
internet.
- A escolha de um domínio é por vezes complexa, quer pela falta de domínios disponiveis quer pela complexidade
técnica.
- Além disso é necessário proceder à configuração e manutenção técnica do servidor.
- O serviço de Registo de Domínios de Internet foi pensado para ajudar a sua empresa no registo e manutenção de
domínios. Beneficios do serviço de Registo de Domínios de Internet ?Escolha do dominio adequado ao seu negócio ou
produto
Apoiamos a sua empresa na escolha do domínio de internet para que o mesmo seja o mais adequado para a sua
empresa ou produto.
Devido ao facto da maioria dos dominios de internet já estar escolhida é necessário fazer um trabalho exaustivo de
escolha de domínios que se adeque às suas necessidades.
Escolha de um domínio de fácil memorização
Aconselhamos a sua empresa na escolha de um domínio de internet de fácil memorização, por forma a atrair fácilmente
clientes online e visitantes que pretendem retornar ao site.
Apoio no registo técnico e manutenção do domínio
Prestamos todo o apoio técnico necessário para o registo e manutenção do dominio de internet.
Controlo de custos no registo
Escolhemos qual a melhor empresa de registo de domínios que apresente um preço competitivo.
Protecção do domínio contra usurpação do nome
Protegemos o seu domínio para que o mesmo não seja usurpado por terceiros. O que fazemos?
- Análise detalhada das necessidades da empresa
- Análise dos potenciais nomes de domínio de internet
- Aprovação do domínio
- Registo e manutenção do domínio
- Reavaliação mensal do dominio
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