
Apresentação

Saiba como podemos ajudar você e o seu negócio
crescerem na internet com nossas soluções robustas,

escalonáveis, acessíveis e com suporte de alto padrão.
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Comece a
vivenciar essa
nova experiência.

Este material de apresentação foi preparado para que você conheça melhor os
nossos produtos e serviços e entenda como podemos ajudar você e a sua empresa.



Loja Virtual
Oferecemos soluções
escalonáveis para que você
possa ter a sua loja online
customizável, segura,
escalonável e funcional. Você
também pode implementar o
PIX, Boleto Bancário, Cartão
de Crédito e Débito,
Criptomoedas e muito mais!

Cloud Computing
Nós oferecemos planos flexíveis para vários tipos de demandas de mercado do
nosso cliente, um site institucional, ambiente para podcast, um blog profissional ou
até mesmo um ecossistema mais complexo e robusto para uma aplicação mobile.

Inteligência Artificial
Tenha a automação por Inteligência Artificial correta e viva a experiência e a
referência testada de soluções de casos de uso de IA. Oferecemos soluções de IA
que ampliam capacidades humanas e transformam dados em potenciais.

Soluções para
SEO, ROI e CAC
Otimizamos a sua aplicação
para que alcance as
primeiras posições nos
motores de buscas e tenha
melhores resultados em
conversões diretas, indiretas
e segmentada, sob medida.

Gerenciamento
de Anúncios
Para que você possa crescer
online,disponibilizamos
soluções para a gestão
acompanhada e o desenho
estruturado de operações
para Google Ads, Facebook
Ads e Microsoft Advertising.

Consultoria
Empresarial
Com a estruturação de
pilares importantes,
oferecemos aos nossos
clientes consultoria
corporativa sob medida para
novas perspectivas no
mercado digital e físico.

Traduções
Profissionais
Precisa que o seu conteúdo
esteja disponível em outros
idiomas e tenha recursos de
acessibilidade à disposição?
Nós temos um grande acervo
de soluções e produtos para
ajudá-lo com essa demanda.

Segurança
da Informação
Tenha o gerenciamento
profissional de ameaças
virtuais, gestão de firewall,
testes de invasão controlada.
Implementação de soluções
de segurança da informação
e suporte técnico semanal.

Streamers
Para você que produz
conteúdo na internet e
precisa de soluções robustas
para escalonar a sua marca
e impactar positivamente seu
público, nós temos um
conjunto de soluções para
auxiliar o seu negócio.

Banco de Dados
Configure, opere e escale
um banco de dados
relacional na nuvem com
apenas alguns cliques com
nossa solução altamente
escalonável globamente
com o Load Balance e
Redundância aplicada.

LGPD e GDPR
Para que possa crescer o seu
negócio com segurança e
atendendo aos requisitos e
os padrões internacionais,
oferecemos soluções para
adequação à LGPD no Brasil
e GDPR na União Europeia,
com o modelo sob medida.

UI Design
para Aplicativos
Visando atender às
necessidades dos nossos
clientes, começamos a
oferecer soluções conceituais
e sofisticadas de UI Design
para a criação de apps para
Android, iOS, iPadOS e etc.



Benefícios
em ser nosso cliente
Conheça as vantagens
exclusivas que os nossos
clientes usufruem diariamente.
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* Consulte os regulamentos, contratos e normativas
disponíveis em nosso site: tfx.com.br/documentos/

Todos os nossos clientes participam do Membership Program,
com pontos equivalentes que nunca expiram e podem ser
trocados por produtos, serviços e experiências exclusivas.

Programa de benefícios

Tenha acesso sempre às melhores ofertas das nossas soluções e
também de parceiros com descontos especiais e bônus de
pontuação em nosso programa de benefícios especial.

Ofertas e descontos especiais

Sabe aqueles pequenos detalhes? Fique tranquilo! A gente
pensou em praticamente todas as etapas, para criar a melhor
experiência possível. Tenha a garantia de qualidade limitada*.

Qualidade e soluções robustas

Você para a gente não é um número. Cada atendimento é
customizado e dedicado para atender as necessidades do seu
projeto ou para a sua empresa ter melhores resultados online.

Atendimento dedicado



www.tfx.com.br
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