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S o l u ç õ e s  d a  I n t e r n e t  e m  5 0  i d i o m a s !  

t e r m o s  d e  n e g ó c i o s  e m  5 0  l í n g u a s !    

  

 

  

 

 

Perde-se uma porcentagem de 66% do total dos seus clientes  
em todo o mundo, devido ao facto de que apenas 34%  
de todas as pessoas entendem o inglês.Riscar por X as caixas adequadas:  
 

 Árabe   Estoniano  Russo falado no  
Casaquestão 

 Russo 

 Azero  Farsi/Persa  Coreano    Sueco  

 Arménio  Finlandês  Jugoslavo croata  Esloveno 

 Português  
falado no Brasil  

 Francês   Letono  Espanhol  

 Búlgaro  Georgiano  Lituaniano   Tailandês 

 Chinês   Grego  Mongolo   Turco 

 Dinamarquês  Holandês  Norueguês  Húngaro 

 Alemão  Indonésio  Polaco   Urdu (Paquistão) 

 Inglês  Hebraico  Romeno  Vietnamita 
 

3 correcções da tradução realizadas por falantes nativos. Temos preços até 40% mais baratos que 
qualquer outra oferta alemã. O serviço em linha de Apoio aos Clientes de 24 horas aumenta a 
cifra dos negócios em 61% por ano! Os seus clientes podem ver os produtos e podem  
submeter as encomendas 24 horas por dia. O seu representante comercial t rabalha no 
máximo 24 horas por  d ia. A declaração na l íngua do país em questão e o 
comércio electrónico de 24 horas representam a decisão de aquisição!  
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1 Página de início (Serviço e E-Comércio de 24 horas) em 5 idiomas, por exemplo: 
ي عرب 汉语ة = ebarÁ, ال  =Chinês,  Russo,  Espanhol + Português falado no Brasil.Custa de 29 € a 3500 € 

por ano. CHINA INTERNET INTERNATIONAL  desenvolve projectos muito rapidamente. Isto é devido aos 
custos salariais muito baixos  da Chino e ao horário flexível de trabalho (24 horas durante 360 dias).  Para 

os projectos de tamanho médio e grande, china internet international  parte da experiência prolongada nas 
Aplicações Microsoft .NETWORK. XML facilita o acesso à Internet para todos os sistemas PC. 

país cidade fax: :::PAYPAL + SKYPE + MSN:  exporttomtechnics @ yahoo.com.cn 

China           Chongquing +86 23 8661 5323 

Tel:+86 159 8989 3114 24hchina (at) 1cex.de 
 

Mao Ze Dong Avenue 123-45 CN-450000 Chonquing Mr. Jim Li 

Alemanha    Bad Kiss. 

 
 
+497115089230 

Tel: 49 174 661 20 71 /24hgermany ( at )  1cex.de 
 

Pfalzstr. 15  l DE-97688 Bad Kissing.   Mrs. Maria  Bartel  
Número fiscal internacional.  DE266651670   
 

Postbank l lBAN : DE42600100700789206708 /BIC : PBNKDEFF 
Pagamento: 14 dias 2 % desconto / 30  dias netto 

Hungria      Budapest 

 
 
+36 1 577 2317 

Tel: 36 (0) 30 683 2442 / 24hhungary ( at )  1cex.de 

Hungary Ifjuság utca 35 HU-8360 Heviz- Keszthely  
Mr. Levente Barcsay  
 K & H Bank l IBAN: HU661040424792382870 /BIC l OKHBHUHB 
Pagamento: 14 dias 2 % desconto / 30  dias netto 

India           Mumbai 

 
 
 
++91 22 39167194 

Tel: +91 (0) 965 022 024 1/ 24hindia ( at )  1cex.de 
 

India 144, Thirumalai Pillai Road, T.Nagar, Mumbai: 462000, Mr. 
Nilesh Gupta, Mr. Keralam 
Pagamento: 14 dias 2 % desconto / 30  dias netto 

Slovakia      Bratislava 

 
+421 2 33 01 03 00   

Tel: +421 910 415 542 +421 (0) 949 862 780  / 
 24hslovakia ( at )  1cex.de 
Kopcianska 10 SK- 85105 Bratislava Mrs.  E. Kovacsova 
TATRA BANKA IBAN l SK8311000000002928870942  
/BIC l TATRSKBX  
Pagamento: 14 dias 2 % desconto / 30  dias netto 
CompanySK46448047 l nr. fiscal internacional: SK20233921 51 
 

Austria     Vienna 

 
+43 1 253 330 337 
734   

Tel. +43 (0) 650 6 224 876 / +43 (0) 676 – 3 250 550 
24haustria ( at )  1cex.de Reinprechtsdorfer Str. 2 l 1050 Vienna  
Mrs. Zuhui Zheng Mr. Frank Joe Barcsay 
Número fiscal internacional ATU65531301 
BAWAG PSK l lBAN: AT711400003010143917 /BIC : BAWAATWW 
Pagamento: 14 dias 2 % desconto / 30  dias netto   

Sistemas de operação e plataformas ( PHP, Prado) de Fonte Aberta (UNIX e Linux): Exemplo de 
Prado: nomeadamente,  introduzem -se componentes f in i tos numa página e prevêem -se 
certos resul tados(por exemplo,cl ick com o ra to,  Enter ) .   

ASP.NET desenvolve a tecnologia para as páginas web dinâmicas. Isto significa que eu posso apagar, 
adicionar ou actualizar os dados da Internet, por exemplo. Comércio com carros em segunda mão, se o 

carro acaba de ser vendido e deve ser apagada da página de início.  

PHP  uma linguagem de programação para paginas web de pequeno e médio tamanho ou para 

bases de dados. Até é mais barato que ASP-NETWORK, mas um pouco mais inseguro.  

JSP/JAVA representam tecnologias parecidas que fornecem as mesmas técnicas e possibilidades que 

ASP -NETWORK e que são orientadas para com os desejos especiais dos clientes.  

MySQL Um servidor de Fonte Aberta para bases de dados, com custos baixos de utilização, um 

pouco mais inseguro.  

MSSQL Server =Esta base de dados é mais segura e um pouco mais cara. É preferida pelas pequenas 

e médias empresas e constitui, dir-se-ia, um compromisso conveniente.  

ORACLE provavelmente a melhor base de dados do mundo, que administra grandes quantidades 

de dados pelos sistemas CRM ou ERP tais como SAP-R.3 ou SAP.mycom zu. 

Photoshop, Corel Draw. são aplicações gráficas para a obtenção de uma melhor óptica na apresentação 
da página de início.   

FLASH é uma tecnologia que possibilita as animações interactivas, tais como as apresentações 
giras ou os pequenos filmes de banda desenhada.  
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