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PROPOSTA DE
E-MAIL PROFISSIONAL
SOLUÇÕES DE E-MAIL PROFISSIONAL (CORPORATIVO)



Sobre o Serviço

Um e-mail profissional corporativo é um 
e-mail personalizado com o nome do domí-
nio da sua empresa, ex: seunome@suaem-
presa.co.mz.

A utilização de um e-mail profissional nos 
dias de hoje é essencial para garantir o 
sucesso de uma empresa, negócio ou marca. 
Mostrando uma preocupação com a imagem 
apresentada, uma maior credibilidade junto 
dos utilizadores mais comuns e ainda com 
uma grande rapidez em todo o processo de 
criação e gestão das contas de e-mail, tor-
nou-se um dos fatores a ter em consideração 
para quem deseja alcançar o sucesso e dis-
tinguir-se de outros concorrentes.

SOBRE NÓS
A Silvermoz, Lda. é uma empresa moçambicana, com sede em Nampula, que actua no 
ramo da Tecnologia Informática, Design Gráfico e Marketing Digital. Focada em serviços 
profissionais de alta qualificação com experiência comprovada por entidades individ-
uais, governamentais e não governamentais, empresas micro, de pequeno, médio e 
grande porte, a Silvermoz, Lda. trabalha na criatividade e na modernidade tecnológica, 
investindo constantemente na busca de soluções inovadoras para melhor servir aos 
seus clientes.

RECURSOS & FUNCIONALIDADES

C

Acesso via Webmail

Painel de Controle cPanel

Entrega Imediata de E-mails

Acesso via Outlook

Acesso via Apple Mail

Acesso via Telemóveis

Acesso via Tablets

SPF e DKIM habilitados

Protocolo POP3, IMAP & SMTP

Envio de E-mail/Hora Ilimitado Hora

Proteção contra Vírus e Spam

Suporte Técnico Remoto

Backup Diário | Semanal | Mensal



Imagem Profissional

Contactar um parceiro de negócio ou um cli-
ente através de um e-mail profissional tem 
uma imagem muito mais cuidada do que uti-
lizando serviços de e-mail gratuitos (ex: Hot-
mail, Gmail, Yahoo, etc). O e-mail profissional 
é personalizado com o nome da sua empre-
sa, o que torna a imagem do seu negócio e 
contacto muito mais profissional.

Credibilidade

Ao utilizar um e-mail profissional para con-
tactar, seja os fornecedores, parceiros ou cli-
entes, tem uma maior credibilidade perante 
a imagem apresentada. A utilização de um 
serviço de e-mail gratuito, como o Hotmail 
ou Gmail, pode significar uma dedicação ao 
negócio mínima, não apostando na imagem 
profissional e no contacto profissional.

Unicidade

Utilizar um e-mail profissional pode facilitar 
muito mais no que diz respeito a manter-se 
único e sem confusão com o seu contacto. 
Um e-mail gratuito pode ser utilizado por 
qualquer pessoa, mesmo com o nome da sua 
marca e fazendo-se passar por si (ex: suaem-
presa@gmail.com), porém a utilização do 
e-mail profissional associado a sua empre-
sa e ao domínio do mesmo, apenas os re-
sponsáveis pela empresa o podem fazer.

Rapidez & Variedade

A utilização de um e-mail profissional é ex-
tremamente simples e rápida de criar no-
vas contas, gerir as existentes e apagar as 
desnecessárias. Contas de e-mail profission-
al podem ser usadas para diversos fins: para 
membros da empresa, para promoções espe-
ciais, para áreas distintas de actuação, etc. A 
empresa tem o controlo total dos conteúdos 
das contas de e-mail de cada funcionário.

  ESPAÇO       No CONTAS      PREÇO
 » 5 GB   5           10,500.00
 » 10 GB  10           17,500.00
 » 20 GB  20           25,000.00
 » 50 GB           Ilimitadas           39,500.00
 » 100 GB         Ilimitadas           59,000.00

IVA não incluido

PLANOS DE E-MAIL
Os nossos planos de e-mail são caracterizados 
pelo tamanho do espaço de armazenamento. 
O espaço no plano é usado para todas as 
contas de e-mail no plano contratado.    

ESPAÇO EXTRA: 5GB- 4.000,00 | 10GB- 7.000,00 | 20GB- 13.000,00.


