REVENDA DE HOSPEDAGEM

Hospedagem seu site
com especialistas

REVENDA DE HOSPEDAGEM

APRESENTAÇÃO

PREZADO (A)
Obrigado por escolher a MMHospedagem.
A MMHospedagem - Datacenter é uma empresa especializada em serviços de Data
Center, que atende as necessidades que vão desde hospedagem de sites e e-mails até a
mais complexa estrutura para hospedagem de servidores e equipamentos do cliente
e/ou terceiros.
Focada em prestar soluções de qualidade, passando aos nossos clientes a confiança e
reconhecimento por parte de empresas reconhecidas mundialmente, que confiam em
nossos trabalhos e metas, tornando-se
parceiras focadas no sucesso dos nossos clientes.
Nossa central de atendimento conta com profissionais experientes e especialistas,
treinados para um atendimento rápido, com a ajuda de tecnologias inovadoras.
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NOSSOS PRÊMIOS

Prêmio
Megha Profissionais 2018
Em 2018, o programa Megha Profissionais avaliou a MMHospedagem como a melhor
empresa de hospedagem de site, pelo excelente custo benefício e uptime. A empresa
também foi premiada como empresa destaque no ano de 2018 no seguimento de tecnologia.

Reconhecimento
Assembleia Legislativa do estado de Goiás
A MMHospedagem possui reconhecimento do poder legislativo do estado de Goiás.
No dia 12 de novembro de 2018 ocorreu uma homenagem na assembleia legislativa
do estado de goiás, onde participamos de uma sessão solene de entrega da medalha
de honra ao mérito! Toda a homenagem foi transmitida em nosso facebook!
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NOSSOS BENEFÍCIOS
Melhor Anti-Spam do Mundo

Pare de perder tempo com propagandas indesejadas. Nossos planos possuem a maior ferramenta
de combate a spam do mundo, sem custo adicional.

Estrutura própria no Brasil

Seus serviços com velocidade de conexão incrível com servidores privilegiados geograficamente. Até
10x mais rápidos que os internacionais.

Certificado SSL Grátis

O cadeado fechado em seu site já é um recurso essencial, auxilia na reputação do serviço on-line
e fornece segurança para suas transações.

Ambiente 100% Cloud

E-mail e sites não são mais hospedados em um servidor único e sim em um conjunto inteiro de
servidores gerando um pool completo de recursos avançados.
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O QUE E UMA REVENDA DE HOSPEDAGEM?

A revenda de hospedagem de sites possibilita a você se tornar o
próprio fornecedor de recursos para hospedagem de sites na
internet, sem a necessidade de contratar um servidor dedicado,
montar uma estrutura própria para
monitoramento/gerenciamento do servidor e não precisará ter
conhecimentos avançados em servidores.

Com a revenda de hospedagem de sites da MMHospedagem
você terá um painel de controle para gerenciar todas as suas
contas e montar os seus próprios planos de hospedagem.
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NOSSO PAINEL DE CONTROLE
Gerenciador de Arquivos
Transfira os arquivos do seu site facilmente pelo navegador
sem a necessidade de outros softwares.

Seletor de versões PHP
Você poderá configurar a sua hospedagem de forma simples
com a versão do PHP que desejar, desde a versão 5.6 até 8.0.

E-mail
Crie facilmente contas de e-mail e redirecionamentos ou ainda
listas de e-mail

Estatísticas
Tenha controle sobre os recursos utilizados pelo site.

Bancos de Dados
Gerencie os bancos de dados do seu site.

Instalador Automático de Scripts
Instale aplicativos como Joomla, Wordpress, Magento,
Opencart, osCommerce e mais de 300 scripts com apenas
poucos cliques.

Construtor de Sites *SitePad
Uma ferramenta consagrada e uma das mais usadas na
atualidade, com vários templates responsivos à sua escolha.
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PLANOS E VALORES

O plano de revenda é recomendado para desenvolvedores e pequenas empresas de hospedagem de sites que queiram ter maior flexibilidade e
autonomia na configuração de sites, bancos de dados e e-mails. Com este tipo de plano, você poderá hospedar vários sites separadamente e nos
limites que você quiser.
CLOUD REVENDA START

CLOUD REVENDA PRO

CLOUD REVENDA MAX

50GB NVMe

100GB NVMe

200GB NVMe

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

1GB DDR4 ECC

1GB DDR4 ECC

2GB DDR4 ECC

20

50

100

Criador de Sites

Sim

Sim

Sim

Git

Sim

Sim

Sim

Backup Diário

Sim

Sim

Sim

Licença WHMCS

Não

Sim

Sim

R$39,90 mensal
R$113,71 trimestral (-5%)
R$215,46 semestral (-10%)
R$383,04 anual (-20%)

R$89,90 mensal
R$256,21 trimestral (-5%)
R$485,46 semestral (-10%)
R$863,04 anual (-20%)

R$129,90 mensal
R$370,21 trimestral (-5%)
R$701,46 semestral (-10%)
R$1247,04 anual (-20%)

Espaço em Disco
Tráfego Mensal

Memória
Limite de Domínios

Valor

Proposta válida por 15 dias a partir do download deste documento. Dúvidas? Consulte as atualizações em: www.mmhospedagem.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

CONTATO

www.mmhospedagem.com.br
62 9 8487-9620
62 3142-5255

sac.mmhospedagem

