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Construindo um site na
plataforma Webbiz

Utilizar um construtor de sites é excelente se você busca

construir um portal responsivo e de qualidade, que vai

posicionar a sua empresa de forma eficaz no ambiente

online. 

 

Neste Guia, vamos ensinar de forma rápida e prática como

fazer a magia acontecer para construir o site dos sonhos na

plataforma Webbiz!

O PASSO A PASSO
PARA A SUA PRESENÇA
DIGITAL

Você vai ver neste
guia:



Escolha o plano

Após acessar o site da Webbiz, passe o mouse sobre o item “Planos” da página inicial e

selecione o item presença digital.

Você será redirecionado a página de planos da Webbiz, onde poderá ver serviços e valores

que cada plano oferece.



A primeira etapa para criação do seu site será o registro do domínio (endereço da web).

Caso ainda não possua um, você pode verificar a disponibilidade do endereço que desejar

e, se disponível, registrá-lo. Em nossos planos, oferecemos o domínio gratuitamente.

Então, é só usar a criatividade e registrar seu próprio endereço na web com facilidade,

diretamente em seu cadastro.

Para este exemplo, vamos ensinar a criação de um site a partir do Trial. Versão teste da

Webbiz, que permite criar um site e mantê-lo no ar de forma gratuita por 30 dias. Você pode

conferir o que está disponível nesta versão na tabela de planos em nosso site.

Registro do domínio



Informações pessoais, contato e termo
de adesão e responsabilidade

A próxima etapa é a do registro

do cliente. Preencha os campos

solicitados com as suas

informações pessoais e

selecione a melhor forma de

pagamento (a versão Trial é

gratuita mas esta opção tem

preenchimento obrigatório

mesmo neste plano – caso haja

o desejo de migrar para um

plano convencional ao término

do período de teste).

Informações como o telefone, WhatsApp e e-mail são obrigatórias, porque serão sua forma

de contato com nosso atendimento humanizado e personalizado referentes a dúvidas e

sugestões.



Nesta página, é importante a leitura do Termo de Adesão e Responsabilidades Webbiz,

onde informações importantes e acordos da empresa são apresentados ao cliente

assinante. Este é o nosso contrato e caso esteja de acordo, preencha o campo solicitado e

clique em “Finalizar”.

No seu cadastro com a nossa plataforma está completo. Agora é hora de começar a criar o

seu próprio site personalizado!



Agora que vamos entrar nas

configurações do seu site, é

preciso que você crie uma

conta que te dará acesso às

alterações de configuração

e layout quando desejar.

Escolha um nome de

usuário e senha e forneça

um e-mail de contato direto

do seu site.

Criação de conta e configuração do site



Nesta etapa, as informações fornecidas são todas direcionadas à construção do seu site e

serão mostradas aos usuários que buscarão por ele em ferramentas de busca. É aqui que

você vai incluir o logotipo de sua empresa e escolherá ainda a imagem que será mostrada

na aba de navegação do seu site. 

Selecione o ramo de atuação do seu negócio (loja, educação, etc.) e descreva um pequeno

texto para ser mostrado como prévia nos sites de busca.





A próxima etapa busca informações relevantes que você pode exibir no seu site.

Localização da empresa e canais de comunicação, bem como a descrição na página “Quem

somos” estão disponíveis para preenchimento. Dê atenção a estes itens pois eles irão

permitir que o cliente conheça e se familiarize com a sua marca, podendo também entrar

em contato de forma rápida, fácil e, caso tenha a possibilidade, presencial.

Criação de conta e configuração do site

Chegou a hora de personalizar o site e deixa-lo com a cara do seu negócio. A Webbiz oferece

diversos templates personalizáveis! Escolha aquele que mais combinar com a sua empresa

e faça as edições como desejar.



Cadastro de produtos e serviços



Está na hora de acertar os últimos detalhes para a conclusão do seu site. Nesta etapa

selecione os produtos e serviços oferecidos pela sua empresa e deixe que o usuário

conheça aquilo que você tem a oferecer.

Selecione a imagem de capa e os banners que vão compor o anúncio do seu serviço, de

acordo com os tamanhos sugeridos para cada formato.

Agora é só selecionar “Visualizar e pulicar” e pronto, o seu site está preparado para ser

lançado na web!

Todas as opções podem ser alteradas e redefinidas de acordo com suas estratégias digitais,

a qualquer momento.

Pronto!



Confira abaixo seu site pronto a partir do

exemplo criado neste guia!



Agora que você sabe como criar o seu próprio site, acesse

nossa plataforma e confira os planos e vantagens

exclusivas que só quem faz parte da Webbiz tem!

Construindo muito mais que sites
Contato:

0800-202-550
atendimento@webbiz.com.br

www.webbiz.com.br

http://www.webbiz.com.br/

