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Desenvolvimento de Sites, Criação de Sites
Oferecemos serviços de criação de sites profissionais, desenvolvimento de sites com
gerenciador de conteúdo, desenvolvimento de websites dinâmicos, criação de sites otimizados,
Desenvolvimento de Hot Sites, Re-Design (Reformulação do Site), otimização de sites,
hospedagem de sites, consultoria web, criação de logotipo. Ao criar um site para sua empresa,
o objetivo da General Site é construção de sites que gerem resultado, afinal para que criar um
site que não obtem resultados satisfatórios?

Estamos localizados em Pará de Minas - MG. Porém atendemos clientes de todas os estados
do Brasil, entre eles: São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Espirito Santo, Santa catarina, Bahia e
outros.
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Criação de sites
Otimizacao de sites
Redesign
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HotSites
Manutenção de sites
Divulgação de Sites
Sistemas personalizados
Registro e Hospedagem de sites
Administração de Links patroniados

Criação de site? Por que fazer um Site?

Por que criar um site:
- 1 - Ao criar um site sua empresa estará presente 24horas na internet.
- 2 - Fazer um site profissional é uma ótima maneira de passar confiança e credibilidade
para seus clientes.
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- 3 - O desenvolvimento de site otimizado é uma poderosa ferramenta de publicidade. Um
site bem otimizado é a melhor ferramenta para captação de clientes.
- 4 - Melhor custo/benefício comparado a qualquer outo meio de comunicação.
- 5 - O mercado na internet não para de crescer. O único mercado que a crise passa longe.
- 6 - Solicite um orçamento para a criação de site da sua empresa, temos as melhores
soluções em desenvolvimento de sites.

Depoimentos sobre Desenvolvimento de Web Sites
"Ao Criar um site com a General Site aumentamos nossas vendas em mais de 50%. Em 5
meses já tivemos o retorno de todo investimento que fizemos na criação do site. Sem contar
que cada mês que passa nosso site esta mais visitado, resultado do serviço mensal de
otimização de buscadores que fazemos mensalmente com a General Site." Arnaldo Silva - Os
Chamados para Fora www.oschamadosparafora.com.br
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