„Céges bemutatkozó” honlap | 129.000 Ft - a legfontosabb szempontokat kiemelve:


egyedi design, felhasználó-barát szerkezet – első pillantás után látogató-megtartó
erőt sugároz - átlátható szerkezettel, ami a visszatérő ügyfelek elengedhetetlen
feltétele



önállóan szerkeszthető és formázható tartalom (egyszerű, ún. CMS tartalomkezelő
rendszer) – programozási ismeretek nélkül is könnyen alakíthatja honlapját bárhonnan, bármikor
korlátlan bővítési lehetőség – így lesz időtálló: bármikor bővítheti honlapját, ha
szükségét érzi; nem kell új honlapot készíttetnie





teljes Google keresőoptimalizálás – így sokszorozza meg forgalmát és így lesz
honlapja látható



látogatói statisztika (Google Analytics) – komplex képet kap forgalmáról és
látogatói preferenciáiról a világ legjobb honlap-analitikusától, a Google-tól



térkép integráció útvonaltervezővel (Google Maps) – ennél egyszerűbben és
könnyebben nem is találhatnak el cégéhez – ha hiszi, ha nem, ezt is optimalizáljuk



ingyenes tárhely és e-mail cím 1 évig – mert ezt a terhet is levesszük a válláról.
Domain regisztráció! (Tartalomkezelő tárhely csomag)

„Megoldás az ügyfélszerzéshez” csomag | 189.000 Ft - számos plusz szolgáltatással a fentihez képest:


web 2.0 modulok korlátlan lehetőségben: Twitter, iWiW, Youtube és Facebook
integráció – így szerezhet még több ügyfelet, kihasználhatja a közösség erejét. A
Facebook segítségével létrehozhat egy profilt, amelyben cégéről ad közre
információkat, amit a közönség „lájkolhat”, így a továbbiakban a bejegyzései
megjelennek az üzenőfalán. Ebből a közösségből is kerülnek ki új vásárlók.



dinamikus, mozgó fejléc cserélhető szöveges és képi tartalommal – így lesz Ön
modern, mindig aktuális és friss



űrlap küldő modul – így kínálhatja fel segítségét termékével, szolgáltatásával
kapcsolatban rendkívül egyszerűen. Vigye el a hegyet Mohamednek...

„Akik mindenben elsők szeretnek lenni” csomag | 259.000 Ft – még több szolgáltatással a fentiekhez képest:
 hírlevél feliratkozó és küldő modul – így nem felejti el ügyfeleit, folyamatosan
tájékoztathatja Őket bármiről, bármikor. Komplett e-mail marketing segítséget is
tudunk nyújtani Önnek jelen ajánlatunkon kívül, hogy minél többet hozzon ki online
piacából, minél több csatornán reklámozhassa cégét. Kérjen egyedi árajánlatot
hírlevél kampány ügyben!




Internetes reklámkampány beállítás - Google AdWords (39.000 Ft
értékben) – így szerez új ügyfeleket azonnal! Kattintás alapú reklámok,
hogy legelől legyen a Google keresőjében, s csak akkor fizet, ha
felkeltette hirdetése a böngészőben keresők figyelmét és honlapjára
kattintottak

Google AdWords pénz visszafizetési garancia: garantáljuk, hogy 25%-al csökkentjük költségeit vagy 25%-al növeljük forgalmát!

Választható opciók bármelyik csomagunkhoz:


üzleti chat modul 19.000 Ft – gyorsan és abszolút ingyen tájékozódhatnak érdeklődői szolgáltatásairól vagy termékeivel kapcsolatban direktben Önnel vagy munkatársával.
Nincs szükség letöltendő szoftverre (pl: Skype), kellően figyelemfelkeltő és ösztönző



integrált blog 29.000 Ft - egyedi megjelenés, teljes körű blog-alkalmazásokkal



linképítő csomag 49.000 Ft - így lesz honlapja még jobban látható a weben és így kerül előrébb a Google-ban. A releváns linkeket (150 db.) kizárólag az Ön weboldalának
témájához illő minőségi katalógusba regisztráljuk (pl. Startlap)
Áraink a honlap egyedi design elkészítését igen, de az ÁFA-t nem tartalmazzák
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