
Programa de parcerias



O que é?

Fornecemos fábrica de software completa para agências
de marketing, design e comunicação.

Nosso parceiro cria o website, sua concepção, seu layout e
seu design. E nós programamos todas as funcionalidades
necessárias para impulsionar a geração de novas
oportunidades e negócios para a cliente final, baseados
nas melhores e mais avançadas práticas de programação e
desenvolvimento.

Implementamos todas as funcionalidades já previstas em
nosso software TempBox, mas também como futuras
funcionalidades, sem custo de desenvolvimento.



Como funciona?

A agência cria o website para o seu cliente.  Todo o front-end. 

A Tempbox configura o HTML criado para ser integrado com todos os 
recursos do nosso software: notícias, clientes, cadastros etc. 

A agência cobra do seu cliente o que, quanto e como quiser. Pois o cliente é 
seu. 

A Tempbox configura o domínio, disponibiliza a hospedagem em nossos servidores 
e faz as manutenções necessárias para manter o site no ar. 

Todo o custo de programação, segurança, configuração, publicação e administração 
do sistema e site, no ar, é por conta da Tempbox. Inclusive o domínio. 



Fluxo
Como funciona o fluxo e os processos 

PARCEIRO

CLIENTE

Faturamento
Comissão
Detalhes técnicos
(especificação do projeto)

Captação, negociação e venda
Follow-up e relacionamento

Suporte

Suporte 24hs
(opcional)



Funcionalidades e recursos 
Lista de todas as funcionalidades do sistema. 

Relatório de visitas com Google 
Analytics
SEO (otimização para buscadores)
Domínio
Hospedagem
Email personalizado
Suporte técnico 24x7
Uptime de 99% (tempo disponível no ar)

Integração com Facebook, Google, 
Instagram e Twitter

Cadastro de clientes
Cadastro de pedidos
Cadastro de produtos e serviços
Formulário de contato
Páginas ilimitadas
Textos institucionais (editor online)

Galerias de fotos
Publicação de notícias (com workflow)

Chat online
Blog
Galerias de fotos
Publicação de vídeos
Publicação de banners publicitários 
agendados



Quanto custa?

Plano BÁSICO: 

R$ 50,00/mês

O plano básico contempla 
os seguintes módulos: 

Clientes, Contatos, Pedidos, Banners, 
Blog, Notícias, Produtos, 
Textos personalizados, 

Salas de chat, Portfólio online,
SEO, Analytics, Eventos,

Páginas institucionais ilimitadas
e Galerias de fotos e vídeos

Plano AVANÇADO: 

R$ 100,00/mês

O plano avançado contempla 
todos os módulos do Plano Básico e mais: 

Gestão de projetos, tarefas, funcionários, 
filiais, cargos, departamentos, vagas, 

candidatos, entrevistas, chamados (tickets de 
atendimento), testes online, contas a pagar, 
contas a receber, impostos, documentação, 

procedimentos, fornecedores, parceiros, 
compras, promoções, vendas online, gerador 
de gráficos analíticos, gerador de indicadores 
de negócio, estoque, conhecimentos, cupom 

de desconto e newsletter. Mais vendido



O que entregamos
A longo prazo, a Tempbox é a melhor opção, pois contamos com uma fábrica de software própria, especializada 
no mercado de consultoria de tecnologia. Este é nosso segredo e diferencial. 

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 
custo.

• 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, rápido e facilmente, para todos 
os clientes da agência parceira. Desde publicação de notícias e galerias de fotos. Tudo. 

Tudo isso pelo custo da mensalidade de uso do software!



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.

http://www.buenit.com/


Cases

codemator.com motorapp.com.br buenit.com

renataborgesarquitetura.com.br tempbox.com.br tamicroti.com.br



Cases

psyte.com.br (em construção) buenospub.com.br saopaulo92.com.br

rouxinolartes.com.br barlofaecastroadvogados.tempbox.com.br andersonbueno.net



Obrigado!

/TempboxBR

/TempboxBR

contato@tempbox.com.br

(11) 98386-3731

www.tempbox.com.br

(11) 3042-1811 /TempboxBR


