Alojamento Web Gratuito
Quando vamos adquir um produto ou servi&ccedil;o a primeira coisa que verificamos &eacute; o pre&ccedil;o, isto acontece tamb&eacute;m quando
vamos escolher um alojamento de sites. Muitos preferem pre&ccedil;os baixos, porque acreditam que isso garantir&aacute; que seu investimento que
com o baixo investimento os lucros ser&atilde;o maiores. No entanto, na maioria das vezes economizar em alguns servi&ccedil;os ou produtos acaba
sendo um grande erro, pois a economia feita pode causar outras grandes despesas, ou at&eacute; mesmo mesmo destruir a imagem da pessoa ou
empresa.

Um&nbsp; bom exemplo disso s&atilde;o as desvantagens dos servi&ccedil;os de alojamentos web gratuitos.
Para aqueles que est&atilde;o come&ccedil;ando um site, o servi&ccedil;o gratuito de host pode n&atilde;o ser um problema, mas, ao com o tempo,
com o aumento dos visitantes do site come&ccedil;ar&atilde;o a ocorrer problemas que poder&atilde;o prejudicar a imagem da pessoa ou da empres.
Adquirir um servi&ccedil;o de host gratuito significa torna-se um subdom&iacute;nio que ser&aacute; sempre um link para a empresa que
ofere&ccedil;e este servi&ccedil;o, ou seja voc&ecirc; n&atilde;o ter&aacute; um dom&iacute;nio pr&oacute;prio.
No caso de sites de com&eacute;rcio jamais deveriam usar servi&ccedil;os gratuito de host pois&nbsp; quando o visitante perceber que o site
est&aacute; hospedado nestes servidores (por causa de ser um subdom&iacute;nio e mostrar muita publicidade inclusive dos
concorrentes)perder&aacute; completamente a credibilidade no site.

Dificilmente uma empresa que usa um host gratuito poder&aacute; oferecer alguma garantia em seus neg&oacute;cios, visto que n&atilde;o tem a
capacidade financeira necess&aacute;ria nem para contratar o sua pr&oacute;pria hospedagem de site.

Outra desvantagem deste tipo de host &eacute; a qualidade de usu&aacute;rios que compartilham o servidor. &Agrave;s este usu&aacute;rios
n&atilde;o t&ecirc;m nenhuma reputa&ccedil;&atilde;o, ou pior, tem m&aacute; reputa&ccedil;&atilde;o ou fazem pr&aacute;tica de spam, isso sem
contar a grande quantidade de an&uacute;ncios em "cascata" que sua p&aacute;gina vai mostrar constantemente, por estar hospedado
gratuitamente, voc&ecirc; ceder&aacute; o direito de publicidade para o seu host e, portanto goste ou n&atilde;o seu site exibir&aacute; publicidade
de todos os tipos incusive dos seus concorrentes.

Outra grande desvantagem &eacute; que a manuten&ccedil;&atilde;o que o site requer, e os servi&ccedil;os de emerg&ecirc;ncia n&atilde;o
s&atilde;o ideais. Ent&atilde;o, se quiser adquirir um alojamento gratuito, tenha em mente que n&atilde;o vai ter solu&ccedil;&otilde;es r&aacute;pidas
para seus problemas com a sua p&aacute;gina ou falha do sistema o suporte de um host gratuito praticamente n&atilde;o existe.&nbsp; &Eacute;
sempre melhor contratar uma alojamento web pago por um determinado custo, atualmente(mar&ccedil;o de 2011) se encontra um bom plano de
hospedagem a partir de R$5,00/m&ecirc;s neste site de hospedagem web, isso garante sua credibilidade e at&eacute; mesmo o seu sucesso na
internet.

Sobre o Autor
Conhe&ccedil;a nossos servi&ccedil;os de registro de dominio e hospedagem de site

Source: http://www.artigopt.com

