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Por mais de uma década a Mail2World vem fornecendo a empresas e indivíduos ao redor do globo a 
preços acessíveis, serviços de mensagens com identificação própria (Private Label). Com o mais rico 
conjunto de recursos da indústria; funcionalidade AJAX avançada; em qualquer lugar e a qualquer hora, 
acesso sincronizado via Webmail , email móvel, desktop email e mensagens de texto SMS, a Mail2World 
permanece na vanguarda das atuais tecnologias de mensagens hospedadas.

A Plataforma de Hospedagem de Mensagens Mail2World™ oferece escalabilidade ilimitada e personal-
ização completa em uma plataforma concebida e projetada para lidar com dezenas de milhões de caixas 
de correio. Uma interface multilingüe e tradução instantânea de textos permite a comunicação além 
fronteiras internacionais. Uma poderosa proteção anti-vírus e anti-spam ajuda a manter as caixas de 
correio livres de desordem indesejada.

A Mail2World projeta, disponibiliza e suporta uma premiada suíte Carrier Class com tecnologia de ponta, 
de serviços de colaboração e mensagens baseadas na web. Arquitetada e desenvolvida para tratar 
dezenas de milhões de caixas de correio, a Plataforma de Hospedagem de Mensagens & Colaboração 
da Mail2World atende à crescente necessidade de emails e colaboração avançados, ultra confiáveis e 
com ótima relação custo-eficiência das empresas globais, pequenos e médios negócios, educação, 
organizações associativas e provedores de serviços de larga escala.

A crescente lista de Clientes da nossa empresa inclui organizações proeminentes de todo o mundo, 
como corporações de capital aberto, principais instituições acadêmicas e alguns dos maiores e mais 
reconhecidos provedores de serviços.

O Mercado está mudando para os Prestadores de Serviços. Os custos de aquisição estão aumentando, 
o uso de dados dos clientes continua crescendo e inúmeras aplicações sociais e ofertas estão disputando 
a atenção dos usuários. Ao mesmo tempo, os clientes estão exigindo aplicações sociais e ferramentas 
para melhorar sua experiência de Internet e simplificar a sua capacidade de interagir e adquirir 
informações pertinentes.

ISP, MNO e MSO
Como ponto inicial de entrada do usuário na Internet, os Provedores de Serviço de Internet (ISPs), 
Operadoras de redes móveis (MNOs) e Operadoras de Sistemas Múltiplos (MSOs) estão em uma posição 
privilegiada para capturar a atenção do usuário e satisfazer as exigências dos clientes. Disponibilizando 
as convincentes soluções de mensagens e colaboração ricas em recursos da Mail2World aos usuários 
como parte de uma suíte de serviços  de marca, os provedores de serviço podem desenvolver a lealdade 
dos clientes, aumentar a Receita Média Por Usuário (ARPU) do assinante e reduzir a agitação.  

Serviços de Hospedagem na Web e Registros de Domínio
Para atrair novos assinantes, reter os atuais clientes, fortalecer sua marca e aumentar a receita, os 
serviços de Hospedagem na Web e os de registros de domínio precisam oferecer uma gama de serviços 
de alta qualidade. As robustas soluções Mail2World de mensagens e colaboração com identidade própria 
lhe oferecem a capacidade de prover a seus clientes uma completa gama de aplicações de Web-based 
messaging a preços acessíveis e ricas em recursos.

Redes Sociais
O serviço Mail2World de mensagens e colaboração com identidade própria é um acréscimo natural a 
uma plataforma social online. É uma poderosa ferramenta de comunicação qualquer lugar/qualquer hora 
que unifica e energiza atuais membros de uma rede social, desenvolve associações e gera novos fluxos 
de receita.
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Visão geral da Empresa



Administração de Emails

Organizações empresariais implementam a nossa plataforma de mensagens para substituir, ou aperfeiçoar 
seus sistemas de mensagens atuais , tais como, o Microsoft® Exchange™ e Lotus Notes™, e estender as 
comunicações às suas forças de trabalho externas. Nós habilitamos sua Organização para alcançar todo 
seu potencial em termos de aumento de lucratividade, eficiência elevada e operações eficazes em custo-
benefício.

As ferramentas avançadas de Mensagens e colaboração da Mail2World, acrescentam valor aos negócios 
e trazem previsibilidade e confiabilidade ao gerenciamento das tecnologias de informação, deixando-o livre 
para gerenciar seus negócios. Além disso, a terceirização para Mail2World auxilia seu corpo gerencial em 
seus esforços de reengenharia dos seus processos de negócio, na relocação dos recursos internos de TI, 
na concentração em aplicações chave e em iniciativas mais estratégicas. 

 
Instituições educacionais integram os serviços de mensagens Mail2World para prover aos alunos e 
professores, ferramentas de comunicação que os permita compartilhar a documentação dos cursos, 
materiais de estudo em grupo e outras informações  sobre atividades escolares.

Faculdades e organizações de grêmios universitários usam nossa plataforma de mensagens para 
estender a marca para fora da Universidade, aumentar a  associação de ex-alunos e incentivar 
membros a participarem de atividades escolares, eventos de relacionamentos e programas de doações.  

Modernas Organizações  dependem da Plataforma de Hospedagem de Mensagens Mail2World para 
fornecerem conectividade no espectro global de comunicações. Mail2World supera seus competidores 
de serviços de mensagens oferecendo um serviço Carrier Class rico em recursos que é totalmente 
configurável e capaz de se integrar perfeitamente ao ambiente existente de uma Organização.Projetada 
especialmente para tratar grandes volumes de transações de mensagens e para receber acessos 
diários de dezenas de milhões de usuários ativos de todo o mundo, a tecnologia de mensagens e 
colaboração Mail2World é uma das mais confiáveis e robustas plataformas do mercado.

Sua plataforma modular permite a parceiros e clientes, desenharem e configurarem componentes do 
sistema de mensagens usando tanto http como REST APIs  para incorporarem sua aparência geral e 
percepções na plataforma online. Nossa arquitetura flexível ainda permite ao cliente integrar a tecnologia 
de mensagens Mail2World ao seu atual ambiente (ex.: aprovisionamento, suporte ao cliente, faturamento 
e aplicações sociais) 

Mail2World fornece a administradores de emails, um Centro de Controle Administrativo flexível e fácil de 
usar, com ferramentas para personalização de interface, gerenciamento de usuário e relatórios estatísticos.

O programa de revendedores Mail2World é um pilar das nossas estratégias de vendas globais. Um dos 
objetivos desse nosso Programa de Revendedores é atender mundialmente às necessidades dos clientes 
no atual mercado multi-bilionário de mensagens e colaborações. Outro é ajudar nossos revendedores a 
ganharem um novo nível de diferencial competitivo, maior credibilidade e mais visibilidade em seu 
mercado escolhido.

Os Serviços Profissionais Mail2World incluem uma equipe de consultores altamente qualificados (ex.: 
engenheiros de operações, arquitetos de sistema, especialistas em migração de correio e conversão 
de dados, engenheiros de software, designers gráficos e desenvolvedores de Web) que trabalham bem 
próximos aos clientes para personalizar e implementar as soluções de mensagens Mail2World 
totalmente hospedadas. 

A Mail2World entende a importância de uma equipe competente de suporte técnico que responda às 
suas necessidades. Respostas corretas e em tempo hábil às suas perguntas e análise de problemas 
rápida e especializada são fundamentais para alcançarmos o máximo sucesso com nossas soluções 
e serviços.  
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