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Kolokacja serwerów
http://www.hornet.pl

Historia firmy hornet dosięga 1998 roku. Wówczas jeszcze nikt nie przypuszczał, że początkująca spółka tak
bardzo się rozwinie. Aktualnie jako duża firma hornet świadczy swoje usługi pokaźnej grupie klientów
mieszkających bądź prowadzących swoją działalność w Małopolsce. Przez parę ostatnich lat hornet w dużym
stopniu rozszerzył swoją ofertę i obecnie jest najczęściej wybieranym dostawcą internetu i innych usług w
dziedzinie telekomunikacji. Kontrahenci, którzy pragną posiadać strony internetowe z całym pakietem
zabezpieczeń mają możliwość zdecydować się na wykupienie domeny w przedsiębiorstwie hornet. Serwery
firmy Hornet działają bezproblemowo, co dodatkowo upraszcza podjęcie wyboru przedsiębiorstwa u którego
kupimyÂ serwery w Krakowie. Prosta i szybka rejestracja oparta jest na doborze najlepszej nazwy domeny,
zamówieniu usługi hostingowej jak również uzupełnieniu formularza. Zarówno osobom prywatnym jak i
firmom zapewnia się skorzystanie z opcji kolokacji oraz dostęp do nowoczesnych technologii, dzięki którym
używanie internetu zarówno prywatnie jak i biznesowo jest znacznie prostsze. Osoby jak również
przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą mobilizuje się do kontaktu. Wszelkie przydatne dane w postaci
adresu, numerów telefonów a także e-mail do biura obsługi klienta da się znaleźć na stronie www. hornet. pl w
zakładce kontakt-BOK. Zachęcamy do posyłania zapytań ofertowych jak również zaczerpnięcia informacji o
obowiązujących usługach tudzież promocjach.
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