Tarife website-uri. Prezentare de oferta site web si alte preturi pentru un site. Oferte de pret pentru constructia
unui website precum si optiuni disponibile in aceste oferte de pret.

Oferta [de pret] pentru un site de prezentare (pret 1250RON)
Oferta [de pret] pentru un site mediu de prezentare (pret 1.400RON)
Oferta [de pret] pentru un site mediu informational (pret 1.750RON)
Oferta [de pret] pentru un site informational si de cumparaturi online (pret 3000RON)
Oferta [de pret] pentru un site mare informational (pret 4000RON)
Oferta [de pret] pentru un site mare turistic (portal turism) - special creat pentru a deservii
agentiile sau portalurile de turism (pret nespecificat, negociabil)
Variatiuni de oferte [de pret] pentru site-uri (pretul este variabil, negociabil)
Crearea unui website presupune acoperirea unui vast volum de cunostinte incepand de la studierea concurentei
clientului, dezvoltarea unui cod sursa impecabil pana la elaborarea strategiilor necesare promovarii website-ului pe toate
motoarele de cautare.

Comanda acum, un website turistic sau un website de prezentare la cele mai bune preturi.

Pentru crearea de website - uri: tipurile, preturile si caracteristicile acestora sunt prezentate mai jos.

Oferta [de pret] pentru un site de prezentare (pret 1250RON)
Un exemplu de site web la acest pret este: Site simplu de prezentare.

Optiuni disponibile:
Numar nelimitat de pagini.
Numar nelimitat de formulare (Veti creea ce formular doriti, si veti aranja elementele din formular cum doriti +
validari ale acestora). Managementul cererilor trimise prin intermediul lor.
Galerii simple cu imagini, nelimitate.
Sectiune de administrare pentru tot site-ul.
Suport pentru mai multe limbi straine.
Design placut.
Se ofera bonus (inclus in pret):
Optimizat SEO (Contine mai multe optiuni atent create, pentru o indexare foarte buna in motoarele de cautare) .
Web site validat CSS, XHTML, WAI.
Statistici google direct din sectiunea de administrare.
Statistici trafic.ro direct din sectiunea de administrare.
Suport multilanguage (site-ul poate fii in mai multe limbi).
Suport pentru creare de statistici si harti in flash si multe altele, totul pentru o prezentare a informatiei intr-un mod
cat mai atargator si interactiv.
Sitemap.

Live suport.
Optiunea de a face backup la baza de date a site-ului in orice moment direct din sectiunea de administrare.
Acces la documentatie SEO direct din administrare, documentatie actualizata periodic, care va ofera cele mai
actuale sfaturi cu privire la ceea ce puteti face pentru a optimiza SEO site-ul d-voastra cat mai bine.
Transmitere regulata de newslettere catre clienti, in care sunt informati despre ultimele schimbari, update-uri sau
functionalitati noi adaugate sau modificate in site-urile lor.

Oferta [de pret] pentru un site mediu de prezentare (pret 1.400RON)
Un exemplu de de site web la acest pret este: Site mediu de prezentare.

Optiuni disponibile:
Numar nelimitat de pagini.
Numar nelimitat de formulare (Veti creea ce formular doriti, si veti aranja elementele din formular cum doriti +
validari ale acestora). Managementul cererilor trimise prin intermediul lor.
Galerii simple cu imagini, nelimitate.
Sectiune de administrare pentru tot site-ul.
Stiri pe categorii, rss si suport de comentarii la stiri.
Reclame in site si sistem de reclama pe cuvinte in site (foarte eficient).
Suport pentru mai multe limbi straine.
Functionalitate de cautare in site si simpla statistica (reprezentare grafica) a cuvintelor cautate. Optiunea de afisare
a celor mai cautate cuvinte in administrarea site-ului si sub forma de lista SEO afisata pe site.
Design placut.
Se ofera bonus (inclus in pret):
Optimizat SEO (Contine mai multe optiuni atent create, pentru o indexare foarte buna in motoarele de cautare).
Validat CSS, XHTML, WAI.
Statistici google direct din sectiunea de administrare.
Statistici trafic.ro direct din sectiunea de administrare.
Suport multilanguage (site-ul poate fii in mai multe limbi).
Suport pentru creare de statistici si harti in flash si multe altele, totul pentru o prezentare a informatiei intr-un mod
cat mai atargator si interactiv.
Sitemap.
Live suport.
Optiunea de a face backup la baza de date a site-ului in orice moment direct din sectiunea de administrare.
Acces la documentatie SEO direct din administrare, documentatie actualizata periodic, care va ofera cele mai
actuale sfaturi cu privire la ceea ce puteti face pentru a optimiza SEO site-ul d-voastra cat mai bine.
Transmitere regulata de newslettere catre clienti, in care sunt informati despre ultimele schimbari, update-uri sau
functionalitati noi adaugate sau modificate in site-urile lor.

Oferta [de pret] pentru un site mediu informational (pret 1.750RON)
Un exemplu de site web la acest pret este: Site mediu informational de prezentare.

Optiuni disponibile:

Numar nelimitat de pagini.
Numar nelimitat de formulare (Veti creea ce formular doriti, si veti aranja elementele din formular cum doriti +
validari ale acestora). Managementul cererilor trimise prin intermediul lor.
Galerie de imagini cu categorii (complexa), nelimitate + filme.
Stiri si categorii pentru stiri, nelimitate.(Se ofera suport pentru poze si filme).
Evenimente si categorii pentru evenimente, nelimitate.(Se ofera suport pentru poze si filme).
Sistem de management reclame in website + sistem de reclama pe cuvinte in site (foarte eficient).
Functionalitate de cautare in site si simpla statistica (reprezentare grafica) a cuvintelor cautate. Optiunea de afisare
a celor mai cautate cuvinte in administrarea site-ului si sub forma de lista SEO afisata pe site.
Management si suport pentru comentarii la stiri, galerii de imagini complexe, blog.
Sectiune de administrare pentru tot site-ul.
Suport pentru mai multe limbi straine.
Suport serviciu citire conturi email.
Newsletter (cu sau fara abonare de pe site).
Trimiterea constanta a stirilor si evenimentelor sau a galeriilor complexe de imagini sub forma de newslettere
catre clienti.
Design placut.
Se ofera bonus (inclus in pret):
Optimizat SEO (Contine mai multe optiuni atent create, pentru o indexare foarte buna in motoarele de cautare).
SEM - Statistici cu privire la ceea ce cauta vizitatorii pe site.
RSS feeds si SE (Search Engine) sistemaps.
Validat CSS, XHTML, WAI.
Acces citire statistici trafic website (Google).
Statistici trafic.ro direct din sectiunea de administrare.
Suport multilanguage (site-ul poate fii in mai multe limbi).
Suport pentru creare de statistici si harti in flash si multe altele, totul pentru o prezentare a informatiei intr-un mod
cat mai atargator si interactiv.
Sitemap.
Live suport.
Optiunea de a face backup la baza de date a site-ului in orice moment direct din sectiunea de administrare.
Acces la documentatie SEO direct din administrare, documentatie actualizata periodic, care va ofera cele mai
actuale sfaturi cu privire la ceea ce puteti face pentru a optimiza SEO site-ul d-voastra cat mai bine.
Transmitere regulata de newslettere catre clienti, in care sunt informati despre ultimele schimbari, update-uri sau
functionalitati noi adaugate sau modificate in site-urile lor.

Oferta [de pret] pentru un site informational si de cumparaturi online (pret
3000RON)
Un exemplu de site web la acest pret este: Site de cumparaturi online.

Optiuni disponibile:
Numar nelimitat de pagini.
Numar nelimitat de formulare (Veti creea ce formular doriti, si veti aranja elementele din formular cum doriti +
validari ale acestora). Managementul cererilor trimise prin intermediul lor.
Galerie de imagini cu categorii (complexa) si galerii simple de imagini, nelimitate. (Se ofera suport pentru poze si
filme).

Stiri si categorii pentru stiri, nelimitate. (Se ofera suport pentru poze si filme).
Sistem de management reclame in website + sistem de reclama pe cuvinte in site (foarte eficient).
Cumparaturi online cu un numar nelimitat de categorii, produse si oferte. Ofera suport pentru poze si filme de
prezentare a produselor. Un sistem foarte flexibil multilanguage. Optimizat SEO.
Evenimente si categorii pentru evenimente, nelimitate. (Se ofera suport pentru poze si filme).
Management si suport pentru comentarii la stiri, galerii complexe de imagini si pentru sistemul de cumparaturi
online.
Sectiune de administrare pentru tot site-ul.
Suport pentru mai multe limbi straine.
Suport serviciu citire conturi email.
Newsletter (cu sau fara abonare de pe site).
Trimiterea constanta a stirilor si evenimentelor sau a galeriilor complexe de imagini sub forma de newslettere
catre clienti.
Design placut.
Se ofera bonus (inclus in pret):
Optimizat SEO (Contine mai multe optiuni atent create, pentru o indexare foarte buna in motoarele de cautare).
SEM - Statistici cu privire la ceea ce cauta vizitatorii pe site si ceea ce doresc sa cumpere de pe site. Optiunea de
afisare a celor mai cautate cuvinte in administrarea site-ului si sub forma de lista SEO afisata pe site.
RSS feeds si SE (Search Engine) sistemaps.
Validat CSS, XHTML, WAI.
Acces citire statistici trafic website (Google).
Statistici trafic.ro direct din sectiunea de administrare.
Suport multilanguage (site-ul poate fii in mai multe limbi).
Suport pentru creare de statistici si harti in flash si multe altele, totul pentru o prezentare a informatiei intr-un mod
cat mai atargator si interactiv.
Sitemap.
Live suport.
Optiunea de a face backup la baza de date a site-ului in orice moment direct din sectiunea de administrare.
Acces la documentatie SEO direct din administrare, documentatie actualizata periodic, care va ofera cele mai
actuale sfaturi cu privire la ceea ce puteti face pentru a optimiza SEO site-ul d-voastra cat mai bine.
Transmitere regulata de newslettere catre clienti, in care sunt informati despre ultimele schimbari, update-uri sau
functionalitati noi adaugate sau modificate in site-urile lor.

Oferta [de pret] pentru un site mare informational (pret 4000RON)
Un exemplu de site web la acest pret este: Site mare informational de prezentare.

Optiuni disponibile:
Numar nelimitat de pagini.
Numar nelimitat de formulare (Veti creea ce formular doriti, si veti aranja elementele din formular cum doriti +
validari ale acestora). Managementul cererilor trimise prin intermediul lor.
Formular pentru recomandare pagina.
Galerii de imagini cu categorii (complexa), nelimitate.
Stiri si categorii pentru stiri, nelimitate. Se ofera suport pentru poze si filme.
Evenimente si categorii pentru evenimente, nelimitate. (Se ofera suport pentru poze si filme).
Sondaje de opinie.

Newsletter (cu sau fara abonare de pe site).
Trimiterea constanta a stirilor si evenimentelor sau a galeriilor complexe de imagini sub forma de newslettere
catre clienti.
Buletin meteorologic.
Cautare in site. Optiunea de afisare a celor mai cautate cuvinte in administrarea site-ului si sub forma de lista SEO
afisata pe site
Curs valutar .
Forum.
Blog.
Sistem de management reclame in website + sistem de reclama pe cuvinte in site (foarte eficient).
Membrii (Exista interactiune intre membrii forumului si al site-ului).
Sectiune de administrare pentru tot site-ul.
Sectiune de administrare pentru sectiuni din site la administratori diferiti.
Suport serviciu citire conturi email.
Design placut.
Suport pentru mai multe design-uri simultane asociate la website.
Management si suport pentru comentarii la stiri, galerii complexe de imagini si pentru sistemul de cumparaturi
online.
Se ofera bonus (inclus in pret):
Optimizat SEO (Contine mai multe optiuni atent create, pentru o indexare foarte buna in motoarele de cautare).
SEM - Statistici cu privire la ceea ce cauta vizitatorii pe site. Optiunea de afisare a celor mai cautate cuvinte in
administrarea site-ului si sub forma de lista SEO afisata pe site
RSS feeds si SE (Search Engine) sistemaps.
Validat CSS, XHTML, WAI.
Suport multilanguage (site-ul poate fii in mai multe limbi) .
Suport pentru creare de statistici si harti in flash si multe altele, totul pentru o prezentare a informatiei intr-un mod
cat mai atargator si interactiv.
Acces citire statistici trafic website (Google).
Statistici trafic.ro direct din sectiunea de administrare.
Sitemap.
Live suport.
Optiunea de a face backup la baza de date a site-ului in orice moment direct din sectiunea de administrare.
Acces la documentatie SEO direct din administrare, documentatie actualizata periodic, care va ofera cele mai
actuale sfaturi cu privire la ceea ce puteti face pentru a optimiza SEO site-ul d-voastra cat mai bine.
Transmitere regulata de newslettere catre clienti, in care sunt informati despre ultimele schimbari, update-uri sau
functionalitati noi adaugate sau modificate in site-urile lor.

Oferta [de pret] pentru un site mare turistic (portal turism) - special creat pentru a
deservii agentiile sau portalurile de turism (pret nespecificat, negociabil)
Un exemplu de site web la acest pret este: Site mare turistic.

Optiuni disponibile:
Numar nelimitat de pagini.
Numar nelimitat de formulare (Veti creea ce formular doriti, si veti aranja elementele din formular cum doriti +
validari ale acestora). Managementul al cererilor trimise prin intermediul lor.

Diverse formulare special create numai pentru trimitere de cereri de rezervare. Cereri legate de rezervari sau
informatii suplimentare.
Management dedicat cerintelor turistice: unitati de cazare, localitati, filtre pe unitati si localitati, galerii de imagini
la localitati si unitati. Atractii turistice.
Diverse tipuri de oferte asociate unitatilor, managemant al comentarilor introduse de vizitatori la fiecare unitate.
Optional - Sistem de management oferte de turism nelimitate, oferte care au asociate pachete de camere pe
nopti, adulti copii, preturi, informatii aditionale, etc... (Acest sistem poate fi populat automat pe baza de
upload-uri ale unor fisiere cu camerele si ofertele respective preluate si adaptate, de la unitati de turism
independente). Sistem de management al comenzilor pentru aceasta optiune.
Motor de cautare special pentru o cautare complexa, a ofertelor din turism, bazata pe optiuni: camere, nr. adulti,
perioada, etc. Aici se foloseste un algorithm special si complex pentru afisarea celei mai bune optiuni conform
cautarii alese de vizitator
Management pentru informatii legate de imprejurimi (atractii turistice)(pot fi asociate la unitatile de cazare
turistice)
Sistem de creare (pentru vizitator) a unei liste cu diverse unitati de cazare turistice, selectate de vizitator pentru
comparatie.
Motoare de cautare in website pentru cautarea dupa localitati, unitati de cazare si pentru diverse tipuri de oferte
speciale din turism.
Sistem de management reclame in website + sistem de reclama pe cuvinte in fiecare pagina din site (foarte
eficient).
Management newslettere si adrese email. Trimitere progrmata catre agentii de turism, clienti, unitati de cazare
turistice.
Suport de import adrese de email in baza de date .
Membrii, Agentii turistice (Exista interactiune intre membrii forumului si al site-ului). Management al userilor dar
si al agetiilor.
Sectiune dedicata agentiilor turistice pentru inscrierea de noi localitati (statiuni), unitati de cazare sau diverse
tipuri de oferte din turism.
Optiunea de setare corespunzatoare a hartilor care permit localizarea unei destinatii turistice sau a unei unitati de
cazare din turism.
Sectiune de administrare pentru tot site-ul.
Sectiune de administrare pentru sectiuni din site la administratori diferiti.
Generare sistemap (conform standardelor).
Managment comentarii introduse de catre vizitatorii site-ului la toate unitatile de cazare.
Optional - Galerie de imagini cu categorii (complexa), nelimitate.
Optional - Stiri si categorii pentru stiri, nelimitate. (Se ofera suport pentru poze si filme).
Optional - Sondaje de opinie.
Buletin meteorologic.
Curs valutar
Optional - Forum.
Optional - Suport serviciu citire conturi email.
Design placut.
Suport pentru mai multe design-uri simultane asociate la website.
Se ofera bonus (inclus in pret):
Optimizat SEO (Contine mai multe optiuni atent create, pentru o indexare foarte buna in motoarele de cautare).
Tot sistemul turistic, ca de altfel tot site-ul este optimizat SEO. Oferiind puternice performante.
SEM - Statistici cu privire la ceea ce cauta vizitatorii pe site. Optiunea de afisare a celor mai cautate cuvinte in
administrarea site-ului si sub forma de lista SEO afisata pe site.
RSS feeds si SE (Search Engine) sistemaps.
Validat CSS, XHTML, WAI.

Suport multilanguage (site-ul poate fii in mai multe limbi) .
Suport pentru creare de statistici si harti in flash si multe altele, totul pentru o prezentare a informatiei intr-un mod
cat mai atargator si interactiv.
Acces citire statistici trafic website (Google).
Statistici trafic.ro direct din sectiunea de administrare.
Sitemap.
Live suport.
Optiunea de a face backup la baza de date a site-ului in orice moment direct din sectiunea de administrare.
Acces la documentatie SEO direct din administrare, documentatie actualizata periodic, care va ofera cele mai
actuale sfaturi cu privire la ceea ce puteti face pentru a optimiza SEO site-ul d-voastra cat mai bine.
Transmitere regulata de newslettere catre clienti, in care sunt informati despre ultimele schimbari, update-uri sau
functionalitati noi adaugate sau modificate in site-urile lor.

Variatiuni de oferte [de pret] pentru site-uri (pretul este variabil, negociabil)
Se pot efectua diverse combinatii intre elementele fiecarui tip de site prezentat mai sus precum si intre multe alte
elemente puse la dispozitie de CMS-ul PWECMS.
In cazul in care doriti unul din sistemele predefinite mai sus sau doriti alte functionalitati vom discuta si vom ajunge
impreuna la cea mai buna solutie atat din punct de vedere material cat si ca durata de timp pentru finalizare.

Durata de finalizare si terminare a tuturor acestor site-uri este pana la 20 de zile lucratoare.
Preturile contin toate taxele incluse.

