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PRPOSTA DE E-MAIL CORPORATIVO 

 

Alojamento em servidor partilhado – Plataforma Linux. 
 
Nos servidores LONEUS, todos os planos são pensados, desenhados e configurados para 
garantir a melhor performance e máxima simplicidade. 
 
Nos quadros a baixo, poderá escolher um e apenas um dos quadros que melhor lhe convir. 
 
 
PROPOSTA COM DOMÍNIO DE TOPO GENÉRICO | .COM; .NET; .BIZ; .ORG 

 

SERVIÇO ANUAL 

Plano Descrição Custos Qtd  
Domínio  Registo/Aquisição 

 Ex.: www.nome-da-empresa.com 
20.000,00 AKZ 1 X 

Serviço Inicial  5GB de espaço em disco 
 Tráfego 50Gb Mês 
 5 Contas de E-mail Com cada 1Gb de 

espaço em disco 
 Acesso Webmail 

12.000,00 AKZ 1 X 

* Valor anual Total a pagar: 32.000,00 AKZ* 

   

 
 
 

PROPOSTA COM DOMÍNIO DE TOPO PAÍS | .AO 
 

SERVIÇO ANUAL 

Plano Descrição Custos Qtd  
Domínio  Registo/Aquisição 

 Ex.: www.nome-da-empresa.com 
20.000,00 AKZ 1 X 

Serviço Inicial  5GB de espaço em disco 
 Tráfego 50Gb Mês 
 5 Contas de E-mail Com cada 1Gb de 

espaço em disco 
 Acesso Webmail 

12.000,00 AKZ 1 X 

* Valor anual Total a pagar: 32.000,00 AKZ* 

 
 
 
 
 

  

http://www.sheilastartravel.com/
http://www.nome-da-empresa.com/
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PROPOSTA COM DOMÍNIO DE TOPO DE PAÍS | .CO.AO; .IT.AO 
 

SERVIÇO ANUAL 

Plano Descrição Custos Qtd  
Domínio  Registo/Aquisição) 

 Ex.: www.nome-da-empresa.co.ao 
        www.nome-da-empresa.it.ao 

 

37.000,00 AKZ 1 X 

Serviço Inicial  5GB de espaço em disco 
 Tráfego 50Gb Mês 
 5 Contas de E-mail Com cada 1Gb 

de espaço em disco 
 Acesso Webmail 

12.000,00 AKZ 1 X 

* Valor anual Total a pagar: 49.000,00 AKZ* 

   

 
 
 
 
########################################################################################### 

SAIBA MAIS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO E-MAIL CORPORATIVO 
########################################################################################### 
 
 

LONEUS – Soluções em Informática, Lda., criou um serviço de Alojamento de E-mails Corporativos de 

baixo custo, para micro, pequenas e médias empresas que queiram se posicionar no mercado, tendo 

um serviço de E-mail Profissional/Personalizado, por apenas 1.000,00AKZ/Mês, pagos ao Ano.  
 

Dessa forma, ao invés da utilização de e-mails públicos, nomeadamente, Gmail, Hotmail, Yahoo e 

muitos outros, poderão com esse serviço, valorizar e dar maior credibilidade às suas marcas. 
 

IMPORTÂNCIA DO E-MAIL CORPORATIVO 

A utilização de e-mails corporativos/personalizados, arrastam consigo imensas vantagens, 

nomeadamente: 
 

Maior credibilidade na comunicação com clientes e fornecedores 

Ao utilizar uma comunicação com e-mail personalizado, acaba-se tendo maior credibilidade junto dos 

clientes, pois demonstra mais seriedade. Isso porque um domínio próprio/e-mail personalizado, denota 

que toda interação e troca de informação é feita diretamente com a empresa, já que a mesma possui 

espaço próprio para tal. 

 

 

 

 

http://www.sheilastartravel.co.ao/
http://www.nome-da-empresa.co.ao/
http://www.nome-da-empresa.it.ao/
mailto:ladyclean2000@hotmail.com
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Endereços de fácil customização 

Com o uso de um e-mail corporativo/personalizado, pode-se organizar as contas de acordo com 

 

dimensão da empresa. Grandes empresas podem customizar os e-mails utilizando o nome e o 

sector antes do nome da empresa. Pequenas empresas podem organizar os e-mails por sectores, ex.:  

geral@nome-da-empresa.com ou financeiro@nome-da-empresa.co.ao 
 

Controlo de conteúdos 

Assim como é possível restringir o acesso numa rede para determinados computadores, no e- mail 

personalizado também é possível controlar o conteúdo recebido para cada e-mail, restringindo alguns 

servidores para determinadas contas. O controlo de conteúdos também pode ser feito pelo 

administrador, que tem acesso irrestrito às contas de e-mail dos outros sectores podendo dessa forma, 

verificar, sempre que necessário, aquilo que foi enviado ou recebido. 

Propriedade do endereço. 

Uma vez que o seu funcionário utilize uma conta de email corporativa/personalizada, permite que, 

caso assim o mesmo deixe de trabalhar na empresa, o seu sucessor assume o cargo ciente de 

todas as mensagens que iam sendo trocadas pelo funcionário anterior. Isto evita que o funcionário 

leve na sua conta de email particular, contactos e mensagens importantes para a empresa. 

 

A nossa experiência em Angola tem-nos mostrados imensas situações de empresas que utilizam 

e-mail’s públicos e, sempre que o funcionário se vai embora, perde-se o acesso ao referido e-mail bem 

como, os conteúdos neles existentes. 

 

Faça já a sua encomenda enviando os dados abaixo para: lowcost@loneus.biz.  

 Nome da Empresa ou Pessoa Coletiva. 

 Nº de Contribuinte 

 Telefone de Contacto 

 E-mail atual 
 

       Feito em Luanda, aos 14 de julho de 2021 

 

PEL’A LONEUS 
DIRECTOR DE PROJECTOS/WEBMASTER 

    

 

___________________________________ 

Hamilton Chingala 

  

mailto:geral@nome-da-empresa.com
mailto:lowcost@loneus.biz

