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

Wordpress Business

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 developers 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!

Προσφορά
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!

Wordpress Bussiness
Wordpress Business

Στόχος
Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός εικαστικά άρτιου και λειτουργικού ιστοχώρου συμβατό με τις νέες τεχνολογίες και τις τελευταίες
τάσεις στο digital. Ένα καλαίσθητο Surer Google Friendly Website.
Αναλαμβάνουμε:
- Τον εικαστικό σχεδιασμό των σελίδων. Θα σας παρουσιάσουμε τις
προτάσεις μας και θα γίνουν περαιτέρω αλλαγές και ολοκλήρωση
του σχεδιασμού βάσει των παρατηρήσεων σας.
- Την εγκατάσταση σε server, open source πλατφόρμας δημιουργίας
σελίδων και ενημέρωσης περιεχομένου.
- Τη δημιουργία της βάσης, την εγκατάσταση του theme και την
παραμετροποίηση του
- Την εγκατάσταση των απαιτούμενων plugins για:
την ασφάλεια
το SEO και το caching
τα πιθανά animations
τις φόρμες αποστολής στοιχείων επικοινωνίας
την ενημέρωση για τα cookies
τα share button στα social media
- Την δημιουργία κατηγοριών, υπηρεσιών και κειμενογράφισης
σύμφωνα με τις υποδείξεις σας.
- Editing σε φωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν σε όλο το project.

Προσφορά
Η κατασκευή ιστοσελίδας σήμερα θεωρείτε πιο αναγκαία από
ποτέ αφού είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να προωθήσει το
προφίλ σας, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
Αναλυτικά το πακέτο περιλαμβάνει
Premium template αξίας 65 €
Set up πλατφόρμας στο server & δημιουργία βάσης αξίας 100 €
Responsive design (mobile & tablet friendly)
SEO (search engine optimization) αξίας 350 €
HQ σχεδιασμός
SSL αξίας 25 €
Google maps
Δυναμικές εικόνες
Social buttons (facebook, instagram, twitter, skype κ.λ.π.)
Επεξεργασία κειμένων και photo αξίας 150 €
Photo gallery (τράπεζα φωτογραφίας) αξίας 100 €
Φόρμα επικοινωνίας
Video add on αξίας 50 €
Τεχνική υποστήριξη - Backup/restore αξίας 150 €
Περίοδος αλλαγών (30 ημέρες) μετά την παράδοση
Full πρόσβαση & Analytics
GDPR αξίας 50 €
Προαιρετικά
Ανάπτυξη επιπλέον σελίδων 25/σελ. €
Ανάπτυξη επιπλέον γλώσσας 100 €
Mail account (*info@) και φιλοξενία σε server από 200 €
O χρόνος υλοποίησης των παραπάνω, εφόσον έχουμε καταλήξει στην τελική εμφάνιση
και μας έχει παραδοθεί το περιεχόμενο, είναι 30-45 εργάσιμες μέρες

Theme

Wordpress

για το site σας
1. Aρχική
2. Ιατρείο
3. Υπηρεσίες
4. Βιογραφικό
5. Επικοινωνία
Οικονομική Προσφορά

Αρχική τιμή

990€

Τιμή τώρα

490€

> Στην τιμή ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
> Στην τιμή ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται το ετήσιο κόστος hosting
(φιλοξενία ιστοσελίδας) 130 € και το domain (όνομα) + SSL 20 €.

Ετήσιο κόστος
ανανέωσης

> ΔΩΡΟ Επαγγελματικός σχεδιασμός Google MyBusiness
Tα κόστη καταβάλλονται ως εξής:
Προκαταβολή 35% με την έναρξη του έργου, και εξόφληση με την παράδοση του έργου.

Tελική τιμή:
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