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Pagini Incluse: 5 pagini + 1 pagina de contact, 1 galerie Slideshow
Procesare imagini : Pana la 10 imagini
Designul paginii, grafica meniului şi alte detalii grafice
Tehnologie: html, xml, css, small php.
Timp de executie : 5 pana la 7 zile lucratoare.
Transferul pe internet:
Domeniu.ro, .eu, .net, .com, .biz, .info, etc - “ ales de dvs” - creat si administrat de catre noi dar neinclus in
pretul de executie al siteului (optional).
Lucram si cu domeniul clientului.
Hosting incepand cu 1,99 euro/luna
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Pagini Incluse : 10 pagini + 1 pagină de contact
Procesare imagini: Pana la 20 imagini
Designul paginii, grafica meniului şi alte detalii grafice
Formular de contact Online, 2 galerii Slideshow.
Tehnologie: html, xml, css, php, java.
Timp de executie: 12 pana la 14 zile lucratoare.
Transferul pe internet :
Domeniu.ro, .eu, .net, .com, .biz, .info, etc - “ ales de dvs” - creat si administrat de catre noi si inclus in
pretul de executie al siteului (optional).
Hosting incepand cu 1,99 euro/luna

Pagini Incluse: 20 pagini + 1 pagina de contact, 3 galerii Slideshow
Procesare imagini: Pana la 30 imagini
Designul paginii, grafica meniului şi alte detalii grafice.
Formular de contact Online
Tehnologie: html, xml, css, php, java, Flash & Actionscript.
Timp de executie: 14 la 17 zile lucratoare.
Transferul pe internet:
Domeniu.ro, .eu, .net, .com, .biz, .info, etc - “ ales de dvs” - creat si administrat de catre noi si inclus in
pretul de executie al siteului (optional).
Hosting incepand cu 1,99 euro/luna
Optimizare SEO Inclus Promotional 1 luna

Pagini Incluse: Peste 100
Procesare imagini: Peste 100
Designul paginii, grafica meniului şi alte detalii grafice.
Tehnologie: html, css, php, MySQL, Flash.
Timp de executie 17 la 21 zile lucratoare.
Domeniu.ro, .eu, .net, .com, .biz, .info, etc - “ ales de dvs” - creat si administrat de catre noi si inclus in
pretul de executie al siteului (optional).
Hosting incepand cu 1,99 euro/luna
Optimizare SEO Inclus Promotional 1 luna
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Pagini Incluse: Peste 150
Procesare imagini: Peste 150
Designul paginii, grafica meniului şi alte detalii grafice.
Tehnologie: html, css, php, MySQL, Flash.
Timp de executie 21 la 30 zile lucratoare.
Domeniu.ro, .eu, .net, .com, .biz, .info, etc - “ ales de dvs” - creat si administrat de catre noi si inclus in
pretul de executie al siteului (optional).
Hosting incepand cu 1,99 euro/luna
Optimizare SEO Inclus Inclus Promotional 1 luna

Daca nu iti gasesti pachetul dorit in oferta noastra trimite-ne un email, spune-ne care e viziunea ta asupra
paginii dorite iar noi vom gasi formula cea mai potrivita astfel incat aceasta sa se transpuna in realitate.
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Perioada de optimizare 4 luni
3 cuvinte cheie
Optimizare Titluri
Optimizare Cuvinte Cheie
Optimizare Descriere
Optimizare ALT (Descrierea imaginilor din site)
Inscriere in directoare web.
Realizare Site Map + Inscriere in motoare de cautare (Google, Yahoo, Bing, Altavista, etc)
Inscriere in Google Analytics










Perioada de optimizare 6 luni
5 cuvinte cheie
Optimizare Titluri
Optimizare Cuvinte Cheie
Optimizare Descriere
Optimizare ALT (Descrierea imaginilor din site)
Optimizare TITLE pentru linkuri text
Inscriere in directoare web.
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Realizare Site Map + Inscriere in motoare de cautare (Google, Yahoo, Bing, Altavista, etc)
Inscriere in Google Analytics













Perioada de optimizare 8 luni
7 cuvinte cheie
Optimizare URL
Optimizare Titluri
Optimizare Cuvinte Cheie
Optimizare Descriere
Optimizare ALT (Descrierea imaginilor din site)
Optimizare TITLE pentru linkuri text
Inscriere in directoare web.
Realizare Site Map + Inscriere in motoare de cautare (Google, Yahoo, Bing, Altavista, etc)
Inscriere in Google Analytics













Perioada de optimizare 10 luni
8 cuvinte cheie
Optimizare URL
Optimizare Titluri
Optimizare Cuvinte Cheie
Optimizare Descriere
Optimizare ALT (Descrierea imaginilor din site)
Optimizare TITLE pentru linkuri text
Inscriere in directoare web.
Realizare Site Map + Inscriere in motoare de cautare (Google, Yahoo, Bing, Altavista, etc)
Inscriere in Google Analytics








Perioada de optimizare 12 luni
9 cuvinte cheie
Optimizare URL
Optimizare Titluri
Optimizare Cuvinte Cheie
Optimizare Descriere
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Optimizare ALT (Descrierea imaginilor din site)
Optimizare TITLE pentru linkuri text
Inscriere in directoare web.
Realizare Site Map + Inscriere in motoare de cautare (Google, Yahoo, Bing, Altavista, etc)
Inscriere in Google Analytics
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Verificare zilnica a functionalitatii site-ului.
Verificare zilnica a functionalitatii linkurilor si a formularelor din cadrul paginilor.
Structura siteului...
Analiza competitionala, detaliere statistica.
Analiza cuvinte cheie, elaborare strategie de indexare.
Statistici, diagnostic indexare oferite de Google si alte motoare de cautare.

În cazul în care aveti deja un site, puteti apela la serviciile noastre de redesign – daca este depasit din
punct de vedere grafic sau doriti sa îi schimbati structura – sau de actualizare – în cazul în care doriti doar
modificate informatiile prezente pe el.
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Pachetul Hosting Basic - Abonament 1,99 Euro/luna fara TVA
Pachetul Hosting Advance - Abonament 4,99 Euro/luna fara TVA
Pachetul Hosting Business - Abonament 9,99 Euro/luna fara TVA
Pachetul Hosting Ultimate Silver - Abonament 14,99 Euro/luna fara TVA
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Pachetul Hosting Gold - Abonament 19,99 Euro/luna fara TVA
:




Domenii .ro – 39,99 Euro/lifetime (nelimitat) fara TVA
Domenii .com, .net, .org, .info, .biz, .eu - 9 Euro/An fara TVA
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