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Κατασκευή 
ιστοσελίδας

                                                                 

  Κατασκευή & Προώθηση Ιστοσελίδων 

Δημιούργηστε μια υπέροχη ιστοσελίδα σήμερα, γρήγορα και οικονομικά. 
Ελέτε να σχεδιάσουμε μαζί αυτό που φαντάζεστε για το μαγαζί, το 
γραφείο ή το κατάστημά σας. Πάντα σε λογικό κόστος και πάντα με 
γνώμονα την απόδοση της επένδυσης για σας.

Μην χάνετε πελάτες. Δημιουργήστε ΤΩΡΑ μια υπέροχη 
επαγγελματική ιστοσελίδα και ξεχώρισε από τον ανταγωνισμό.

Σε συνεργασία με κάθε πελάτη ξεχωριστά αναλύουμε τις ανάγκες του και 
προτείνουμε την στρατηγική με το μέγιστο όφελος! Οι έμπειροι develop-
ers αλλά και ο τεχνικός μας θα δημιουργήσουν και θα κρατήσουν την 
“ιδέα” σου live, για πάντα! Η χρυσή τομή μεταξύ πελάτη και εταιρίας είναι 
θεμέλιο για την ολοκλήρωση μιας εργασίας με επιτυχία και αυτό δίνουμε 
την μέγιστη βαρύτητα.

  Γιατί webmentor?

1. Ασφάλεια
Παρέχουμε υψηλή προστασία ιστοσελίδων από πιθανές επιθέσεις.
2. Τιμή
Ίσως η πιο value for money προσφορά της αγοράς!
3. Υποστήριξη
Δωρεάν τεχνική υποστήριξη σε όλες της σελίδες κατασκευής μας. 
4. Ταχύτητα
Φιλοξενία για ταχύτητες αστραπή!

“
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  WordPress Business 

WordPress 5σέλιδο site, ιδανικό για όλους όσους έχουν μια επιχείρηση 
και θέλουν να προβάλουν σωστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, να 
ξεχωρίσουν και να κερδίσουν τον ανταγωνισμό.

  Αναλυτικά

> Premium template (πάνω στον οποίο θα δημιουργηθεί το site)
> Responsive design (mobile & tablet friendly)
> SEO ready (search engine optimization)
> HQ σχεδιασμός
> Google maps & φόρμα επικοινωνίας.
> Κατάλογος Προϊόντων
> Δυναμικές εικόνες
> Social buttons (facebook, instagram, twitter, skype κ.λ.π.)
> Επεξεργασία κειμένων και photo
> Photo gallery
> Full adds on 
> Video add on
> Τεχνική υποστήριξη - Backup/restore
> Περίοδος αλλαγών (15 ημέρες) μετά την παράδοση
> Full πρόσβαση & Analytics

Επενδύοντας ένα μικρό ποσό 
για το website σας θα 
δείτε άμεσα το κοινό σας 
να ανταποκρίνεται ακόμα 
καλύτερα. Το site σας είναι το 
νέο σας μαγαζί και μπορεί με 
πραγματικά μικρό κόστος να 
ξεχωρίσει και να γίνει τέλειο!
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WP Themes 
Wordpress Βusiness που 
προτείνουμε για το νέο σας site

1. Aρχική

2. Ιατρείο

3. Υπηρεσίες

4. Βιογραφικό

5. Επικοινωνία

  Οικονομική Προσφορά

Αρχική τιμή     890€                     Τελική τιμή       390€

> Στην τιμή ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ
> Στην τιμή ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται το ετήσιο κόστος hosting (φιλοξενία 
ιστοσελίδας) 120 € και το domain (όνομα) 20 €.
> ΔΩΡΟ Επαγγελματικός σχεδιασμός Google MyBusiness

Tα κόστη καταβάλλονται ως εξής: Προκαταβολή 35% με την έναρξη του έργου, και εξόφληση με την 
παράδοση του έργου - Ετήσια συντήρηση, φιλοξενία και ενημέρωση ανά έτος.
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