Logo Design s.r.l.
Bistrita, BN, B-dul Independentei, 52/53, telefon 0722 543.116
inmatriculata la Registrul comertului sub nr J/06/871/2004
IBAN: RO92 UGBI 0000 6020 0001 7RON la GARANTI BANK
agentia Bistrita si
CUI: 16973930 reprezentata prin Nistor Gheorghe

Oferta Web Design
1. FACILITAŢI GENERALE
Continutul siturilor oferite de Logo Design este administrabil de catre client.
Dupa autentificare cu nume de utilizator si parola clientul poate modifica continutul paginilor / produselor cu
ajutorul unui editor integrat in site (asemanator cu WordPad din windows).
Se pot schimba textele , introduce / sterge imagini, documente, etc.
Oferim inclus in pret:
Gazduire 1 an - 200 MB / 5 adrese de email, domeniu .com, .biz,
Configurare client email (thunderbird), instruire.
Inscrierea 1 an in portalul bistritza.ro si in motoarele de cautare.
Domeniul .ro se cumpara de catre client, domeniile .com, .org, .net, .eu sunt incluse in pret (1 AN).
TIPURI DE SITURI
a. Site simplu de prezentare – 900 lei : conţine pagina home, pagini de descriere, pagini de contact, galerie foto.
b. Site hotel - 1200 lei : conţine pagina home, pagini descriere, pagini contact, formulare rezervări, galerie foto,
suport pentru traducere (opţional) în engleză, franceză, italiană, germană, chat (pentru recepţie), suport plăţi
online (necesită abonament la un procesator de carduri).
c. Site pensiune – 1000 lei : conţine pagina home, pagini de descriere, formular de rezervări, descrierea
serviciilor, pagini de contact.
d. Site primarie – 1280 lei : conţine pagina home, pagini de descriere, galerie foto, pagină pentru mesaje de la
cetăţeni, pagini de contact, structura organizatorică, hotărâri de consiliu, etc.
e. Site imobiliare – 1280 lei : permite gestionarea şi prezentarea mai multor agenţi cu prezentarea
proprietăţilor, vizitatorii sitului pot să îşi înscrie proprietaţile.
f. Site vanzari auto – 1280 lei : se pot prezenta şi gestiona cu ajutorul unor formulare automobile şi
alte tipuri de maşini.
g. Magazin virtual – 1280 lei : oferă posibilitatea de a se prezenta şi pune in vanzare până la 5000
de produse cu descriere, imagini, preţ, cantitate, dimensiuni, greutate, taxe, discounturi. Proforma, rapoartele
de vanzări şi inventarul se genereaza automat.
În preţ este inclusă introducerea a 50 de produse, realizarea a 10 pagini statice + pagini de contact. Nu este
inclusa în preţ modalitatea de plată online dar se poate introduce la cerere.
h. Site mass - media – negociabil. Ne referim la situri pentru televiziuni, ziare.
g. Alte tipuri de situri - ofertă la cerere în funcţie de specificaţii.

Timp de realizare execeptand punctul g. 15 zile lucratoare, avans 0.
Pentru alte detalii vizitati pagina firmei :
http://webdesign.bistritza.ro
Experienta ne avantajeaza!
Contact : 0722 543116 (Dan Nistor) – luni – vineri intre orele 9 -17 sau email : webmaster@bistritza.ro

