Bran¿owy Katalog - Solaris

Us³ugi
REKLAMA FIRMY NA MAPIE POWIATU LUB KALENDARZU: - skuteczna forma prezentacji
firmy, a tak¿e
du¿y presti¿. Poprzez bezp³atny, skuteczny i
potwierdzony kolporta¿ plakatów oraz reklamê w internecie
docierasz
do olbrzymiej ilo¶ci Klientów. Cena jednego modu³u to 500z³ netto. Plakat - Mapa lub kalendarz,
kolportowany jest bezp³atnie w firmach i urzêdach na terenie powiatu. WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ: Zaistnienie w jednym z najdynamiczniej rozwijaj±cych siê mediów, które dociera do najliczniejszej grupy potencjalnych
klientów, nabywców. Strona internetowa to w dzisiejszych czasach standard. Jest ona jednym z najbardziej popularnych
¶rodków przedstawiania dzia³alno¶ci firmy i reklamowania us³ug i towarów.Oferujemy wykonanie takiej witryny w
nastêpuj±cych opcjach:
OPCJA WIZYTÓWKA 1500z³ netto
wykonanie szaty graficznej wg. zlecenia
strona g³ówna + 3 podstrony ( np. o nas, us³ugi, kontakt )galeria do 6 zdjêæ
licznik i statystyki odwiedzin1 animacjamo¿liwo¶æ pozycjonowania strony za indywidualn± op³at±
OPCJA
STANDARD 2000z³ netto
wykonanie szaty graficznej wg. zleceniaopracowanie struktury nawigacji ( menu ) do 6
podstrongaleria do 15 zdjêæ
mapa dojazduformularz ( np. mailowy lub zamówieniowy )licznik i statystyki odwiedzindo 3 animacjimo¿liwo¶æ
administrowania - CMSmo¿liwo¶æ pozycjonowania strony za indywidualn± op³at±
OPCJA BUSINESS 2500z³ netto
wykonanie szaty graficznej wg. zleceniaopracowanie struktury nawigacji ( menu obrazkowe lub animowane) do 14
podstrongaleria zdjêæmapa dojazdu
licznik i statystyki odwiedzin do 5 iformularzydo 6 animacjimo¿liwo¶æ administrowania - CMSzoptymalizowanie kodu
strony pod wzglêdem pozycjonowania w wyszukiwarkach (nie obejmuje us³ugi pozycjonowania witryny) - mo¿liwo¶æ
pozycjonowania strony za indywidualn± op³at±OPCJA FULL do negocjacji pow. 2800z³ netto
warunki indywidualne do uzgodnienia (wszystkie warunki spe³nione w ofercie BUSINESS + multimedia: filmy, forum,
spo³eczno¶ci) + mo¿liwo¶æ pozycjonowania witryny w wyszukiwarkach za indywidualn± op³at±OPCJA DEVELOPER - to
OPCJA FULL + szkolenie z zakresu obs³ugi strony
(tylko godziny wieczorne po godz. 18.00 - 2h w pakiecie) od 3000z³ netto
- + szkolenie dodatkowe indywidualnie ustalane ok. 160z³/h netto
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