Spletna identiteta in spletna prodaja

DominoSite

»Dober dizajn je dober biznis.«
Tom Watson, predsednik IBM

Spletna stran za podjetja
in organizacije

Izgled po meri, dovršeno,
minimalistično in kredibilno oblikovanje

»

Najhitrejša tehnologija
brez osveževanja strani z
animiranimi prehodi

»

Odlična in hitra uporabniška izkušnja

»

Hitra odzivnost in zanesljiva podpora

»

Urejanje celotne vsebine preko sistema
za urejanje vsebine DominoCMS

»

Popolna dinamika in nadgradljivost

»

Vse na enem mestu

Naročila
in informacije

040 842 313

studio@domdesign.com

Vrhunske spletne strani DominoCorporate
so namenjene vsem, ki želijo v najboljši luči
predstaviti svoje podjetje, organizacijo,
blagovno znamko ali izdelek.
Strani odlikuje dovršeno oblikovanje vseh
elementov in podrobnosti z integracijo vaše
celostne podobe, kar omogoča spletno
prepoznavnost organizacije ali blagovne
znamke in hkrati dokazuje profesionalnost.
Zagotovljena je tudi tehnična dovršenost
spletnih strani in skoraj neomejene možnosti
prikaza vsebine in produktov. Strani so že
v osnovi zgrajene optimizirano za prikaz
v iskalnikih, kar jim poleg lepega videza,
preglednosti in funkcionalnosti zagotavlja
odlične rezultate.
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1.2 Paketi
Funkcija / paket

XS

S

M

L

Vzpostavitev

x

x

x

x

Jezikovne različice

1

2

3

5

Vsebinski vnosi / podstrani

20

50

100

200

Vsebinski bloki

50

100

200

300

Slike

20

50

100

200

Datoteke

10

20

50

100

Vsebinski moduli

10

20

30

50

Artikli / komponente

10

20

30

50

Osnovne predloge

1

1

2

2

Notranje predloge

5

10

15

20

Oblikovne teme

1

1

1

2

Nastavitve obl. komponent

10

20

30

50

Skrbniški paket

WebStart (letni)

WebService XS

WebService S

WebService M

Skrbniški paket vključen v
ceno izvedbe

1 leto

3 mes

3 mes

3 mes

Cena (EUR)

1 490,00

2 990,00

4 990,00

9990,00

Vsebinska zasnova

Tehnična izvedba

V cene ni vključen 22,00 DDV.

»

Gostovan in oblikovan html e-mail podpis za vaše e-maile na spletni strani

»

Osnovna ureditev logotipa z vektorskim izvozom

»

Oblikovana enostavna poslovna vizitka s pripravo za tisk

Funkcionalnosti (tipi vsebinskih blokov, vsebinski moduli, ter artikli / komponente) se izbirajo iz seznama obstoječih
funkcionalnosti. Izdelave funkcionalnosti po meri in dodelave se zaračunajo dodatno.
V ponudbo je vključeno prvo leto osnovnega gostovanja.
Ponudba ne zajema oblikovanja celostne podobe, priprave vsebine in slikovnega materiala.
Plačilni pogoji: 50% predplačilo, 50% po zaključku projekta (izstavljena faktura 14 dnevni rok).
Rok izvedbe: 15 dni po plačilu predračuna ter predložitve vsebine oziroma po dogovoru.
Ponudba je veljavna od 2. 6. 2021. Pridržujemo si pravico do spremembe paketov in cen. V cene ni vključen 22,00 DDV.
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