Programa de parcerias

O que é?
A Tempbox é a plataforma para websites e sistemas
desenvolvida pela Buenit, empresa de tecnologia atuando
há mais de 15 anos no mercado para médias e grandes
empresas.
A nossa plataforma já possui um portfólio de mais de 300
websites criados desde Janeiro/2019, quando a solução
foi lançada oficialmente.
Nossa solução consiste em possibilitar às agências e
parceiros a criação de projetos de websites com o melhor
da tecnologia mas com baixíssimo investimento.

Como funciona?
A agência cria o front-end do website em HTML após briefing com seu cliente
A Tempbox adapta o HTML criado para ser integrado com todos os
módulos do nosso software: notícias, clientes, pedidos etc

A agência fatura com o seu cliente quanto e como quiser. Whitelabel total

A Tempbox configura domínio, hospedagem,
programa as páginas e publica o website.
Todo o custo deste processo é por conta da Tempbox

Use a vontade, pague um valor fixo

Todas as funcionalidades. É muita coisa que dá para colocar no site!
Periodicamente são criadas novas funcionalidades. Conheça a lista atualizada em: www.tempbox.com.br/recursos

MÓDULOS
Clientes
Pedidos (e vendas online)
Produtos e Serviços
Agenda online
Newsletter
Blog
Galerias de fotos
Vídeos
Publicação de notícias (com workflow)

GESTÃO, VENDAS e OPERACIONAL
Captação de leads e contato
Chat online
Banners publicitários
Contas a pagar e receber
Gráficos e indicadores analíticos
Textos institucionais (editor online)

O uso de todos os módulos é ilimitado. Use quantos quiser, quantas vezes quiser

SERVIÇOS
Relatório de visitas com Google
Analytics
Ferramentas para otimização do SEO
Hospedagem
Email personalizado
Suporte emergencial 24x7
Uptime de 99% (tempo disponível no ar)
Links para Whatsapp, Facebook,
Google, Instagram, Twitter, OLX,
VivaReal, ZAP, entre outros
Páginas ilimitadas

O que entregamos
A longo prazo, a Tempbox é a melhor opção, pois contamos com uma fábrica de software própria, especializada
em desenvolvimento e tecnologia.
O que nós entregamos:
• Terceirização total da programação. A agência entrega o HTML, nós entregamos o site funcionando
• Novos recursos. Periodicamente novos módulos são desenvolvidos e liberados a todos os clientes, sem
qualquer custo adicional.
• Melhorias no projeto. O cliente da agência pode pedir o que quiser. Nós desenvolvemos tudo. Sem custo.
(exceto exclusividades).

• Software de gestão. Todos os módulos do nosso sistema estão disponíveis para todos os clientes da agência.
• Manutenções. O conteúdo inteiro do site pode ser atualizado através do nosso sistema. Não é necessária
nenhuma solicitação a nossa equipe, basta um computador com acesso a internet para atualizar qualquer
informação no site.

Quanto custa?

R$

50

SETUP:

,00/mês

Contempla TODOS os módulos do sistema
e todas as funcionalidades ilimitadas
Consultar os descontos para planos anuais
em tempbox.com.br/preco

R$

150

,00/site

Negociável de acordo com a quantidade de projetos

Inclui o desenvolvimento de todas as funcionalidades no site, de acordo com o que a agência definiu no briefing junto ao
seu cliente. Caso a funcionalidade não exista na plataforma, nós a criamos, sem custos adicionais.
Sem custos extras, sem surpresinhas.

Proposta da parceria
Nós fornecemos fábrica de software completa para
agências, incluindo:
•
•
•
•
•

Programação
Manutenção
Infra estrutura
Hospedagem
Software de gestão de conteúdo

Enquanto isso, nossos parceiros focam exclusivamente em
suas especialidades: concepção de projetos, design,
marketing digital, assessoria, comunicação etc, deixando a
parte de programação com a gente!

Cases
Temos centenas de cases! Conheça os mais recentes em: www.tempbox.com.br/cases

silvergoldsemijoias.com.br

agenciaconecte.com.br

dersolucoesemarketing.com.br

projetovulcao.com.br

dmhomeimoveis.com.br

jardinsfloreseplantas.com.br

Consultoria especializada
A Tempbox é uma startup focada em desenvolvimento de websites mantida pela Buenit, consultoria de
tecnologia especializada em grandes projetos de software, no mercado desde 2001.

www.buenit.com
A Buenit atua em projetos de desenvolvimento,
fábrica de software e outsourcing.
Ao lado, alguns dos nossos projetos.

Junte-se a nós
Faça parte da plataforma com mais de 300 clientes satisfeitos!
ZERO clientes insatisfeitos
Nunca tivemos um cliente insatisfeito com nosso trabalho. Um cliente só cancela um projeto se realmente tiver problemas em
sua empresa, mudar o seu foco de atuação e/ou o seu objetivo profissional

100% de precisão nos prazos
Todos os nossos projetos levam 30 dias.
Temos a segurança de que conseguimos sempre entregar os projetos no prazo, por isso ele é fixo.

100% de precisão nos custos
Nunca um projeto custou mais do que o planejado!

Apenas 2 reclamações no RECLAME AQUI e 1 no FACEBOOK em 3 anos
No primeiro caso, o cliente queria um serviço que nós não prestávamos. No segundo, o reclamante se arrependeu e acabou
virando cliente depois. No terceiro caso, é um reclamante que nunca foi cliente.

100% das agências parceiras satisfeitas
Todos os nossos parceiros encontram-se plenamente satisfeitos com essa parceria estratégia e vantajosa para ambos os lados

Obrigado!
www.tempbox.com.br

/TempboxBR
(44) 99878-0358

/TempboxBR

contato@tempbox.com.br
/TempboxBR

