
  

Criação de Loja Online e Formação 

 

Queremos que os seus produtos e serviços obtenham o alcance que merecem. A criação de uma loja online pode 

ser tudo o que o seu negócio precisa para crescer. 

 

Por isso, a Querer Além desenvolveu um novo pacote de serviços, pensado especialmente para si! Por apenas 250 

Eur, construímos o seu website e loja online (num template simples de editar por si) e damos-lhe a formação 

necessária (12h) para que seja capaz de personalizar a sua loja e gerir os seus produtos e serviços. Disporá, ainda, 

de 2h de assistência individual para esclarecer todas as suas dúvidas! 

 

Ao adquirir este pacote, ganhará um website próprio e uma loja digital, prontos a usar, com método de pagamento 

por transferência bancária. O seu website será constituído por quatro páginas: Homepage, Quem Somos, Loja e 

Contactos. O tema será flexível, de forma a adaptar-se ao mundo dos dispositivos móveis, e moderno, para 

comodidade dos seus clientes. 

 

Assim que a sua loja online estiver criada, iremos dar-lhe a formação de que precisa para assumir a gestão da 

plataforma com autonomia e simplicidade de utilização. A formação será ministrada em sessões online em directo, 

a grupos de 4-5 formandos, em horário a combinar com os grupos. 

https://quereralem.us5.list-manage.com/track/click?u=208312f31b99426a9771e59b8&id=cbb9fcb170&e=f9c507ab5f


Em 1 semana terá a sua loja criada e, com mais 2-3 semanas, ficará apto(a) a personalizá-la e acrescentar os 

seus produtos e serviços. 

 

Algumas informações suplementares:  

• As ferramentas a usar serão de uso gratuito. Caso pretenda alguma funcionalidade extra, será 

acrescentado ao valor final. 

• A aquisição prévia do domínio, alojamento e certificado SSL deverá ser da responsabilidade de cada cliente 

(mas explicaremos como fazê-lo). 

• Este pacote será válido mediante a adesão de pelo menos 10 clientes. 

Temos a certeza de que o seu Negócio vai ganhar (e muito). Fale connosco! 

 
 

Conheça a Querer Além  

 

 

Os nossos serviços 
Estratégia, Marketing, Comunicação, Planos e 

Ideias de Negócio, Atendimento, Imagem, 

Turismo, Saúde e Bem-Estar. 

Conheça os nossos serviços » 

 

As nossas vantagens 
Rapidez, confiança, transparência, linguagem 

clara, resultados anteriores comprovados, 

soluções à medida. 

Descubra as nossas vantagens » 

 

 

Contacte a Querer Além  
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Copyright © 2020 Querer Além, direitos reservados. 

 

Recebeu este email através da lista de contactos do Programa Vantagem Tradicional ou a partir do contacto 

disponibilizado em reuniões, visitas, workshops e eventos da Querer Além. Ao abrigo da Lei da Protecção 

de Dados, os seus dados são utilizados e arquivados exclusivamente pela Querer Além para envio de 

newsletters autorizadas por si, tendo o receptor o direito de, nos termos da lei, aceder, modificar ou pedir a 

remoção dos seus dados a qualquer momento. Para actualizar os seus dados ou deixar de receber estes 

emails: 

Os seus dados | Deixar de receber  
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