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0800 NACIONAL EXCLUSIVO 

PLANOS BÁSICO E PRO

 

1.1 – PLANO BÁSICO 

 Encaminhamento da chamada para siga
 Mensalidade R$ 100,00 convertida em créditos para 
 Adesão R$ 100,00 
 Custo e opções de recebimento de ligações

0800 recebe ligações de fixo e transfere para o fixo do assinante 
0800 recebe ligações de fixo e transfere para o cel. do assinante 
0800 recebe ligações de cel. e transfere para o fixo do assinante 
0800 recebe ligações de cel. e transfere para o cel. do assinante 

 Suporta 2 ligações simultâneas
 Recarga mensal expira com 30 dias. Recargas adicionais realizadas durante o 

mês têm validade de 3 meses
 Sem Menu de Atendimento
 Sistema Online com relatórios de ligações
 Gravação de chamadas
 A medida que o número 

descontado do saldo do assinante
 Monitoramento do saldo do assinant
 Ligações encaminhadas para o fixo do assinante sem custo adicional de 

transferência 
 

1.2 – VALOR DE CONTRATAÇÃO

Adesão R$ 100,00 

Mensalidade R$ 100,00 

Total contratação: R$ 200,00
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EXCLUSIVO  

PLANOS BÁSICO E PRO 

Encaminhamento da chamada para siga-me (Celular ou Fixo) do Brasil 
Mensalidade R$ 100,00 convertida em créditos para receber ligações

 
Custo e opções de recebimento de ligações 
0800 recebe ligações de fixo e transfere para o fixo do assinante 
0800 recebe ligações de fixo e transfere para o cel. do assinante 

es de cel. e transfere para o fixo do assinante 
0800 recebe ligações de cel. e transfere para o cel. do assinante 
Suporta 2 ligações simultâneas 

expira com 30 dias. Recargas adicionais realizadas durante o 
êm validade de 3 meses 

Sem Menu de Atendimento 
Sistema Online com relatórios de ligações 
Gravação de chamadas 
A medida que o número 0800 recebe ligações de fixos e celulares do Brasil será 
descontado do saldo do assinante 
Monitoramento do saldo do assinante através da plataforma 
Ligações encaminhadas para o fixo do assinante sem custo adicional de 

VALOR DE CONTRATAÇÃO 

Total contratação: R$ 200,00 

Goiânia – Goiás 
/(62) 4053-8061 / 

me (Celular ou Fixo) do Brasil  
receber ligações 

0800 recebe ligações de fixo e transfere para o fixo do assinante – R$ 0,27 min. 
0800 recebe ligações de fixo e transfere para o cel. do assinante – R$ 0,55 min. 

es de cel. e transfere para o fixo do assinante – R$ 0,94 min. 
0800 recebe ligações de cel. e transfere para o cel. do assinante – R$ 1.22 min. 

expira com 30 dias. Recargas adicionais realizadas durante o 

recebe ligações de fixos e celulares do Brasil será 

Ligações encaminhadas para o fixo do assinante sem custo adicional de 
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2 - Plano Pro (Menu de Atendimento)

2.1 – PLANO PRO 

 Menu de Atendimento com 5 departamentos (Ex: Vendas, Financeiro, 
Administrativo, Suporte e Comercial)

 Até 5 ramais 
 Cada ramal adicional R$ 30,00
 Música de espera personalizada
 Alerta de mensagem pelo telegram ao chegar qualquer ligação no 0800
 Encaminhamento da chamada para siga
 Mensalidade R$ 190,00 convert
 Adesão R$ 180,00 
 Custo e opções de recebimento de ligações

0800 recebe ligações de fixo e transfere para o fixo d
0800 recebe ligações de fixo e transfere para o cel. do assinante 
0800 recebe ligações de cel. e transfere para o fixo do assinante 
0800 recebe ligações de cel. e transfere para o cel. do assinante 

 Tarifas para fazer ligações 
Fixos Brasil – R$ 0,08 min.
Celulares Brasil – R$ 0,28 min

 Suporta 5 ligações simultâneas
 Ramais configurados em smartphones, telefones ip, atas e computadores com 

utilização de microfone e fones de ouvido
 Recarga mensal expira com 30 dias. Recargas adicionais realizadas durante o 

mês têm validade de 3 meses
 1 fila de atendimento
 1 sala de conferência
 Recarga mensal expira com 30 dias. Recargas adicionais realizadas durante o 

mês têm validade de 3 meses
 Com Menu de Atendimento
 Sistema Online com relatórios de ligações
 Gravação de chamadas
 A medida que o número 

descontado do saldo do assinante
 Monitoramento do saldo do assinante através da plataforma
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Pro (Menu de Atendimento)  

Menu de Atendimento com 5 departamentos (Ex: Vendas, Financeiro, 
Administrativo, Suporte e Comercial) 

Cada ramal adicional R$ 30,00 
Música de espera personalizada 
Alerta de mensagem pelo telegram ao chegar qualquer ligação no 0800
Encaminhamento da chamada para siga-me (Celular ou Fixo) do Brasil 

0,00 converte R$ 60,00 em créditos para receber ligações
 

Custo e opções de recebimento de ligações 
0800 recebe ligações de fixo e transfere para o fixo do assinante 
0800 recebe ligações de fixo e transfere para o cel. do assinante 
0800 recebe ligações de cel. e transfere para o fixo do assinante 
0800 recebe ligações de cel. e transfere para o cel. do assinante 

arifas para fazer ligações   
R$ 0,08 min. 

R$ 0,28 min 
ligações simultâneas 

Ramais configurados em smartphones, telefones ip, atas e computadores com 
utilização de microfone e fones de ouvido 
Recarga mensal expira com 30 dias. Recargas adicionais realizadas durante o 
mês têm validade de 3 meses 
1 fila de atendimento 
1 sala de conferência 
Recarga mensal expira com 30 dias. Recargas adicionais realizadas durante o 
mês têm validade de 3 meses 

Menu de Atendimento 
Sistema Online com relatórios de ligações 
Gravação de chamadas 
A medida que o número 0800 recebe ligações de fixos e celulares do Brasil será 
descontado do saldo do assinante 
Monitoramento do saldo do assinante através da plataforma 

Goiânia – Goiás 
/(62) 4053-8061 / 

Menu de Atendimento com 5 departamentos (Ex: Vendas, Financeiro, 

Alerta de mensagem pelo telegram ao chegar qualquer ligação no 0800 
me (Celular ou Fixo) do Brasil  

em créditos para receber ligações 

o assinante – R$ 0,27 min. 
0800 recebe ligações de fixo e transfere para o cel. do assinante – R$ 0,55 min. 
0800 recebe ligações de cel. e transfere para o fixo do assinante – R$ 0,94 min. 
0800 recebe ligações de cel. e transfere para o cel. do assinante – R$ 1.22 min. 

Ramais configurados em smartphones, telefones ip, atas e computadores com 

Recarga mensal expira com 30 dias. Recargas adicionais realizadas durante o 

Recarga mensal expira com 30 dias. Recargas adicionais realizadas durante o 

recebe ligações de fixos e celulares do Brasil será 
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 Transferência automática das ligações pela URA para cada representante 
responsável por cada departamento da sua empresa

 Ligações encaminhadas para o fixo do assinante sem custo adicional de 
transferência 
 

2.2 – VALOR DE CONTRATAÇÃO

Adesão R$ 180,00 

Mensalidade R$ 190,00 

Total contratação: R$ 370,00

 

3 – DEPOIMENTOS DE ALGUNS CONTRATANTES

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZYwpj_Y3o7zm4I207TnB0xJ9tpGHWeIZ
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ransferência automática das ligações pela URA para cada representante 
responsável por cada departamento da sua empresa 
Ligações encaminhadas para o fixo do assinante sem custo adicional de 

VALOR DE CONTRATAÇÃO 

,00 

DEPOIMENTOS DE ALGUNS CONTRATANTES 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZYwpj_Y3o7zm4I207TnB0xJ9tpGHWeIZ

Goiânia – Goiás 
/(62) 4053-8061 / 

ransferência automática das ligações pela URA para cada representante 

Ligações encaminhadas para o fixo do assinante sem custo adicional de 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZYwpj_Y3o7zm4I207TnB0xJ9tpGHWeIZ 


