
"Em outras hospedagens, é comum não ter isolamento de recursos,  
baixo uptime e muita instabilidade. No final, o barato acaba 

saindo caro.  Brinco, às vezes, que é uma falsa economia."

A Codemarket, há dez anos, é referência
na criação de melhorias e integrações
inovadoras para a plataforma de e-
commerce OpenCart.

Felipo Antonoff, CEO Codemarket



"Utilizando os melhores data centers do mundo, 
a Infinite entrega tudo pronto para uso com recursos

isolados, além de disponibilizar um WAF/CDN
profissional sem custo extra."

Já foram mais de 100 sites confiados à Infinite...

Felipo Antonoff, CEO Codemarket



A Codemarket é, hoje, uma das
maiores afiliadas da Infinite e
isso só é possível porque
confia em nosso trabalho.

O time da Codemarket trabalha desenvolvendo as melhores soluções OpenCart
do mercado e se preocupa muito com a qualidade do que é entregue tanto

pelos produtos que vende quanto pelas indicações que oferece.



Sem limite de banda, seu site veloz em
qualquer lugar do mundo.

Confira como os clientes que chegaram à Infinite através da
indicação da Codemarket se beneficiaram:

suporte samurai 24/7/365

 
Atendimento técnico especializado em até
25 minutos, 24/7/365.

WAF profissional gratuito
Nada de plugins de segurança. Aqui, a
gente dificulta, de fato, a vida dos hacker.

otimizador de imagens
JPEG e PNGs muito mais leves, sem perda
alguma de qualidade.

backup, backup, backup
Diário, semanal e mensal, fisicamente
separados, com retenção de até 90 dias.

contas de e-mail ilimitadas
5 GB de espaço exclusivo para e-mails e
quantas contas de e-mail desejar.

CDN nacional e internacional



Faça escolhas assertivas!
A parceria entre a Infinite e a
Codemarket pode ser definitiva
no sucesso da sua aplicação em
OpenCart!

Você pode saber mais sobre o
assunto assistindo ao segundo
InfiniteCast - OpenCart, no qual
recebemos o Felipo.

https://youtu.be/IEfPdnErpa4


Pare de perder tempo, paciência e dinheiro (e ainda lucre)!

 Faça como a                        : utilize as
melhores tecnologias, seja um afiliado e

ganhe comissões todo mês.


