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Estamos no final de 2014 e ainda existem milhares de empresas, empreendedores que não 

possuem um web site na internet.  Diariamente novas empresas abrem suas portas, assim 

como milhares de pessoas passam de trabalhador para empreendedor. 

De forma geral o primeiro passo após ter um negócio próprio seja esse qual for é o meio de 

publicidade, afinal, como dizem:  A propaganda é a alma de todo negócio. 

Apenas ter um web site na internet não é suficiente para ter milhares de visitas e clientes em 

potencial, é necessário investir um pouco em publicidade ou mesmo utilizar sites de 

classificados gratuitos, redes sociais, enfim, existem muitas forma de fazer propaganda sem 

gastar nada ou investindo um pouco. 

Colocar um site no ar não significa que vai ter milhares de visitas logo de cara? O Google não 

faz meu site ficar na primeira página de resultados de busca? 

Ora, existem milhões ou talvez trilhões de sites no mundo. A VeroKatti utiliza softwares de 

SEO para facilitar aos robôs dos buscadores a enviar o conteúdo dos sites para seus servidores 

e consequentemente nas páginas de resultados de busca.  Quanto a ficar na primeira página, 

pode sim acontecer,  mas o Google faz isso de forma randômica pois a concorrência é grande e 

é justo que o Google randomize os resultados na primeira ou nas primeiras páginas. 

Empresa ou empreendedor para que ter um Site? 
 

Um site não somente é o cartão de visitas virtual, mas, também e principalmente é a porta 

principal de entrada para qualquer empresa, seja ela qual for. 

Qualquer pessoa ao procurar um produto ou serviço já pensa em procurar através da internet, 

não somente por ser mais rápido, mais prático, mas, também por ter muito resultados em 

frações de segundos.  Podendo visitar cada site e interagir com estes, entrando em contato, 

perguntando sobre os produtos/serviços ou mesmo já adquirindo. 
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Mas...nem todos os sites estão ou são atualizados, existem alguns que possuem inúmeros 

erros o que muitas vezes nem sequer permite usar o formulário de contato.   

Para tanto a VeroKatti se esforça ao máximo para manter todos os sites atualizados, utilização 

de softwares e servidores atuais e de ultima geração. 

Através de um web site o visitante poderá ter todas as informações que necessita, sobre os 

produtos ou serviços oferecidos.  Terá acesso a formulários de contato ou mesmo 

atendimento ao vivo.  Visitantes e clientes costumam a recomendar determinados sites de 

empresas, desde que estes tenham sido bem atendidos e visitando um site limpo, bonito, com 

cores balanceadas, rápido e com boas informações. 

A Melhor propaganda ainda é a famosa “Boca a Boca”,  quando um visitante ou cliente 

recomenda para outros que recomenda para outros e assim por diante. 

Ter um web site é participar ativamente na era moderna, fazer parte da era da internet e estar 

ativo Online em tempo real para todo mundo, sai do anonimato e conquistar novos rumos, 

novos clientes em potencial. 

Seu cliente já tem um site?  Converse com ele ou olhe o site de seu cliente e veja se encontra 

os erros mais comuns listados abaixo: 

Erros comuns que podem afastar visitantes de um site (qualquer 

site de qualquer empresa ou empreendedor): 
 

1) Música de fundo 

2) Excessivos erros de Português 

3) Excessivas imagens, principalmente aqueles Gif’s animados 

4) Cores sem balanço 

5) Cores que nada tenham haver com os serviços ou produtos oferecidos 

6) Falta de informações 

7) Falta de um formulário para contato através de email 

8) Erros de programação que impedem de enviar formulários de contato 

9) Sites hospedados em servidores lentos   

10) Excessivos Links quebrados (quando clica em algum link e aparece informações de erro, 

página não encontrada,etc.) 

11) Sites com muitas informações e sem um formulário para Pesquisas internas 

12) Sites totalmente em Flash (travam computadores, não podem ser acessados através de 

celulares, tablets, etc.) 

13) Desorganização na página inicial e nas páginas internas 

14) Excessivo uso de linguagem popular ou mesmo gíria (salvo blogs e afins) 

15) Excessivas propagandas 

16) Propagandas em Pop Up (são aquelas propagandas que quando você entra em um site 

aparece em sua tela em uma pequena janela) 

17) Sites que obrigam o visitante a clicar muito para se obter uma informação mínima 
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18) Sites aparentemente desatualizados 

19) Sites de empresas que obrigam o visitante a se inscreverem para receber novidades por 

email ou que obrigam a se cadastrar para obter as informações desejadas. Salvo alguns sites 

que necessitam este processo. 

20) Sites de empresas, empreendedores que demoram mais de 2 dias para responderem um 

simples email.  A agilidade e alta qualidade no atendimento ao cliente são essenciais! 

 

A Lista não para por aí, são apenas alguns exemplos que podem afastar qualquer internauta e 

por consequência perder vendas e indicações. 

Sistema de Email 
 

Além de tudo, nossos clientes contam com um sistema de Email próprio, por exemplo:  

nomedaconta@nomedosite.com.br 

Nossos clientes também poderão criar novas contas de email sem limites de contas através do 

painel de controle denominado cPanel.  São poucas as empresas que oferecem este sistema 

por ocupar excessivo espaço nos servidores.  

A VeroKatti oferece este sistema e apenas solicita que o dono do site efetue uma limpeza 

anualmente (de email antigos, lixeira, etc.), mantendo assim o espaço alocado pelo cliente nos 

servidores sempre com espaço de sobra. 

Vendedor, de forma simples compreenda como funciona a criação 

de um site: 

 
O primeiro passo é o registro do domínio, cada domínio é pessoal  e sempre registramos em 

nome do cliente. Cada registro também ocupa um espaço em disco, entretanto os registros 

são mantidos em servidores separados. 

Logo,  a criação da conta do novo cliente em nossos servidores. 

O segundo passo:   Um estudo sobre os serviços ou produtos oferecidos pelo cliente para a 

escolha de um layout (roupa do site) mais adequado, a escolha de cores e posições de cada 

item. 

O terceiro passo: A criação do layout  

O quarto passo:  A criação do conteúdo do site + Otimização, SEO, Inclusão de Softwares de 

segurança, etc. 

O quinto passo:  A criação de contas de email 

O sexto passo:    Revisão e testes  

O sétimo passo:  Envio de dados de contas de email, cPanel ao cliente 
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O cliente deverá enviar o conteúdo, sejam textos, fotos, etc. Quando o conteúdo em textos 

não é suficiente, nós criamos mais conteúdo, incluímos mais fotos ou montagens de imagens 

com o objetivo de dar mais “vida” ao site do cliente. 

É importante lembrar de que o único responsável pelo conteúdo do site é o próprio cliente, 

sejam produtos ou serviços por este comercializado. 

Em todo mundo de forma generalizada todos os sites, até mesmo os grandes sites como o 

Google, são alvos de ataques de Hacker.   Para tanto possuímos servidores especiais,  

utilizamos softwares para segurança e estamos sempre observado os servidores. 

Entretanto a clientes que cujo computador esta recheado de vírus o que é uma porta aberta 

para um hacker descobrir suas senhas e atacar seu próprio site.   A VeroKatti não se 

responsabiliza por danos causados por hacker. Entretanto em caso de ataques fazemos de 

tudo para recuperar o site do cliente.   

Enviamos  noticias e novidades para nossos clientes relacionados ao mundo da internet.  

Solicitaremos também o uso de softwares (a disposição para o download gratuitamente no site 

da VeroKatti com tutorial de uso) para limpeza de spywares e outras pragas virtuais de 

computadores de nossos clientes. 

Cordialmente, 

Grupo VeroKatti  

Elizeu B. (CEO) 

www.verokatti.com    -   sites@verokatti.com 
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