
"Antes da Infinite nós gerenciávamos, sozinhos, uma VPS. 
Por não ter suporte e outras ferramentas, qualquer problema

 se estendia e causava muito prejuízo."

Há sete anos a Upsites projeta,
desenvolve e gerencia sites de sucesso.
Também são referência em tráfego
orgânico por meio da consultoria SEO.

Caio Nogueira, CMO da Upsites



"A Infinite tem três soluções imediatas que são
essenciais: velocidade, segurança dos sites 

e suporte gerenciado."

Já foram mais de 50 sites confiados à Infinite...

Caio Nogueira, CMO da Upsites



"É bem melhor que o 
chat online de outras

hospedagens que eu já
usei. Nelas, você fica em
uma fila, com uma falsa

sensação de atendimento 
em tempo real, mas que
acaba demorando muito 

no final das contas."

"O suporte da Infinite vai muito além do servidor em si. A
equipe possui um tempo de resposta muito interessante."

Caio Nogueira



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

Confira como os clientes que chegaram à Infinite através da
indicação da Upsites 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



São muitas vantagens
inclusas gratuitamente!

"O time Infinite otimiza o site,
conhece bem de WordPress e
tem uma stack de servidor e
CDN que são bem interessantes. 

A segurança também vale
destacar. Com o WAF
profissional da Infinite, eu nunca
tive um único site invadido. 
Já nas outras hospedagens,
infelizmente, tive dezenas e até
centenas de sites hackeados"



Assim como a Upsites, faça o combo perfeito!

 Por trás de todo bom site está um desenvolvimento que utiliza
as melhores tecnologias e uma hospedagem que oferece os
melhores recursos. Tenha o melhor de tudo! Se você for uma
agência, seja um afiliado e ainda ganhe comissões todo mês.


