
"... ficamos dias fora do ar e consultamos mais
de 20 opções até pararmos na Infinite."

A wap.store é uma plataforma de e-commerces
e serviços complementares que vivia pulando
de VPS em VPS sem encontrar a estabilidade
tão necessária para manter os negócios.



Mas tudo mudou quando a
wap.store migrou para a
Infinite, que tem o suporte
mais dedicado do mercado
brasileiro (e do mundo)!

Eram dezenas de clientes já irritados, ameaçando abandonar a
wap.store e a levar suas lojas para a concorrência...



Já foram mais de 150 sites confiados à Infinite...

"É importante destacar que, independente da hora ou
dia, eu sempre recebo ajuda da Infinite. Por isso, hoje 

o nosso serviço meio que se funde ao dela, que nos
oferece o melhor suporte que eu recebi até hoje."

Nélio Camargo, Sócio-Diretor de Produtos e Engenharia



Confira como a wap.store se beneficiou com a Infinite:

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



Faça escolhas assertivas!

A parceria entre Infinite e
wap.store pode ser o caminho
definitivo para o sucesso do seu
comércio eletrônico, sabia?

Inclusive, este foi o assunto do
terceiro InfiniteCast, no qual
recebemos o Edimilson Maleski,
CEO da wap.store!

https://youtu.be/cL8y6bazxFM


Faça como a                          : foque em
seus negócios enquanto a gente se

preocupa com a infraestrutura do seu site!

Pare de perder tempo, paciência e dinheiro!


