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DominoSite Start
Akcijski paket za kredibilno 
predstavitveno spletno mesto

Spletna identiteta in spletna prodaja

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

Akcijski paket za izvedbo spletnega mesta je 
namenjen hitri prenovi in ureditvi spletnega 
mesta na moderni in tehnološko dovršeni 
platformi DominoServ. 

Namenjen je vsem, ki za svojo spletno 
prisotnost ne potrebujejo zahtevnejših funkcij, 
ampak potrebujejo osnovno predstavitev, ki jih 
kredibilno zastopa na spletu.

Z izvedbo spletnega mesta za vas uredimo 
tudi gostovanje, e-maile, registracijo 
domene, ssl certifikate in celotno podporo 
in vzdrževanje strani, kar vam omogoča 
poenotenje vseh spletnih storitev na enem 
mestu. Nikoli več ne boste pozabili, kje se 
nahajajo vaše spletne storitve.

Spletno mesto je izdelano na CMS sistemu 
DominoCMS, kar vam omogoča urejanje 
celotne vsebine vaše spletne strani preko 
spletnega urejevalnika. v kolikor vam je lažje, 
pa to za vas hitro in odzivno naredi spletna 
podpora DominoServ.

Celotni letni strošek vaših spletnih 
storitev na enem mestu

V cene ni vključen 22,00 € DDV.

» 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

dominoserv.si/nase-strani
PRIMERI REFERENC040 842 313

servis@domdesign.si
Naročila 

in informacije

» Akcijska cena domene - 4,90 € / leto

» Akcijska cena gostovanja 
29,90 € / leto

Akcijska cena 
izvedbe 590,00 €
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Vsebinska zasnova

Vsebinski vnosi / podstrani 20

Vsebinski bloki 50

Slike 20

Datoteke 10

Funkcionalnosti (tipi vsebinskih blokov, vsebinski moduli, ter artikli / komponente) se izbirajo iz seznama obstoječih 
funkcionalnosti. Izdelave funkcionalnosti po meri in dodelave se zaračunajo dodatno.  
Ponudba ne zajema oblikovanja celostne podobe. 
Plačilni pogoji: 50% predplačilo, 50% po zaključku projekta (izstavljena faktura 14 dnevni rok). 
Rok izvedbe: 15 dni po plačilu predračuna ter predložitve vsebine. 
Ponudba je veljavna od 5. 2. 2020. Pridržujemo si pravico do spremembe paketov in cen. V cene ni vključen 22,00 DDV.

Domena, gostovanje, ssl certifikat in podpora
Celotni letni strošek vaših spletnih storitev na enem mestu

Storitev / paket cena (€)

1 Spletno gostovanje
brezplačna priključitev, 5 gb spletnega prostora, do 1 e-mail naslov, 1 registrirana domena, 
webmail Roundcube, garancija 30 dni (cena ob podpori DominoSupport One ali višji)

29,90

2 Registracija domene
registracija ene domene s končnico .si, .com, .net, ali .eu

4,90

3 Spletna podpora DominoSupport X
Osnovno telefonska in e-mail podpora, svetovanje pri posodobitvah in administraciji, odprava 
napak, letna nadgradnja sistema in spletne strani. Zagotovilo za rastočo spletno stran.

119,90

4 Varni certifikat za domeno DominoSSL S
Varni certifikat, zahteva Googla za večjo varnost in boljšo uvrščenost na indexu

29,90

Darilo

» 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

Prvo leto vključeno v izdelavo spletnega mesta

Tehnična izvedba

Vsebinski moduli 10

Artikli / komponente 10

Osnovne predloge 1

Notranje predloge 5

Oblikovne teme 1

Nastavitve oblikovnih komponent 10

Vsebina paketa

Akcijska cena 
izvedbe

Celotni letni strošek

590,00 €

184,60 €


