Γιατί σε εμάς

Το Radio-Hosting.gr είναι η Νο1 Εταρία Web Radio Services στη Ελλάδα απο το 2005

με τις χαμηλότερες τιμές , την υψηλότερη ποιότητα και την πιο γρήγορη εξυπηρέτιση !

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το Web Radio σας

Δεν είμαστε μεταπωλητές - Ολες οι υπηρεσίες και εξοπλισμοί είναι 100% δικοί μας !

Διαθεσιμότητα Δικτύου 100% Network Uptime

Υποστηρίζουμε έως και 500 listeners (ταυτόχρονους ακροατές)

Παρέχουμε 128Kbit ποιότητα μετάδοσης σε όλα τα πακέτα μας .

Οι server είναι σε μεγάλο και αξιόπιστο datacenter της Ευρώπης

Διαθέτουμε ιδιόκτητους dedicated server στα καλύτερα data center Ευρώπης
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Δεν υπερφορτώνουμε τους server μας

Δίνουμε γραφικό εξειδικευμένο πίνακα ελέγχου - WHMSonic

Πλήρη τεχνική υποστήριξη με άμεση και φιλική εξυπηρέτηση πελατών!

Σχεδιάσαμε τα καλύτερα πακέτα για να καλύψουμε πλήρως κάθε ανάγκη σας

Υπερέχουμε στην ποιότητα των υπηρεσιών μας και έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς
!

Διαθέτουμε ευελιξία πακέτων, σας δίνουμε την δυνατότητα αναβάθμισης των πακέτων
φιλοξενίας σας όποια στιγμή το επιθυμείτε εσείς, πληρώνοντας μόνο την διαφορά .

Δίνουμε εγγύηση επιστροφής χρημάτων για 30 μέρες αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από
την ποιότητα των υπηρεσιών μας

Απαντάμε αμέσως στα E-mail σας - Διαθέτουμε την καλύτερη υποστήριξη μέσω Mail
Support !

Αγοράζετε υπηρεσίες προς ιδιώτες (B to C) online στις καλύτερες τιμές της αγοράς μέσα
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από το δίκτυο της WEBPANEL:www.webpanel.gr, www.radio-hosting.gr, www.techpanel.gr,
www.cloudweb.gr, www.advertwork.gr.

Διαθέτουμε ολοκληρωμένες λύσεις για εταιρίες (B to B), από το Α έως το Ζ, από την
δημιουργία του ηλεκτρονικού τους καταστήματος έως και την διαφήμισή τους στο ιντερνέτ,
από την τεχνική υποστήριξη ως την αποθήκευση των δεδομένων σας.

Παρέχουμε αναλυτικές προσφορές, με χρονοδιάγραμμα, reporting, evaluation. Αναλύουμε
και μελετάμε τις ανάγκες σας, κάνουμε έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού.

Dedicated servers στα καλύτερα data center Αμερικής, Ευρώπης που εγγυούνται ασφάλεια,
ταχύτητα, αξιοπιστία. Εξοπλισμένοι με τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού (php, apache,
sql). 24ωρη παρακολούθηση από εξειδικευμένους Linux System Administrators.

Εμπειρία & Τεχνογνωσία από το 2005 (Web Experts). Δημιουργούμε custom made
τεχνολογίες και υπηρεσίες πληροφορικής. Διαθέτουμε έμπειρη ομάδα στελεχών, για την
εξυπηρέτησή σας εξ αποστάσεως και επιτόπου.

Online Help desk, πίνακα ελέγχου cpanel για αποτελεσματική διαχείριση του web site.

Στα ιδιόκτητα γραφεία μας παρέχουμε και υπηρεσίες εκπαίδευσης πληροφορικής.
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