Тел:078-584-782
Web:www.Arkahost.mk

ВЕБ ДИЗАЈН И РАЗВОЈ
Изработка и одржување на веб сајт

КАРАКТЕРИСТИКИ

Starter500

Bisness800

Pro1000

Ultimate1500

ден/МЕСЕЧНО

ден/МЕСЕЧНО

ден/МЕСЕЧНО

ден/МЕСЕЧНО

Број на јазици

1

1

до 2

до 3

Мени хоризонтално :Почетна, За
нас, Производи, Услуги, Контакт

✓

✓

✓

✓

Мени вертикално :Категории на
производи или услуги

✓

✓

✓

✓

Број на дополнителни страници
со содржина

до 10

до 50

до 200

Неограничено

Број на информации - текстови,
фотографии, анимирани слики

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Неограничено

✘

✓

✓

✓

Интерактивна контакт мапа

КАРАКТЕРИСТИКИ

Starter500

Bisness800

Pro1000

Ultimate1500

ден/МЕСЕЧНО

ден/МЕСЕЧНО

ден/МЕСЕЧНО

ден/МЕСЕЧНО

Мобилна верзија

✘

✓

✓

✓

Oбразец за контакт

✓

✓

✓

✓

Алатка за пребарување

✘

✓

✓

✓

Безбедносен сертефикат

✓

✓

✓

✓

Членство

✘

✓

✓

✓

Е-Трговија

✘

✓

✓

✓

Број на производи и услуги

до 500

до 2000

до 5000

Неограничено

Наплата преку банков налог

✘

✓

✓

✓

Наплата во готово при прием на
нарачка

✘

✓

✓

✓

Наплата преку платежна картичка

✘

✘

✓

✓

КАРАКТЕРИСТИКИ

Starter500

Bisness800

Pro1000

Ultimate1500

ден/МЕСЕЧНО

ден/МЕСЕЧНО

ден/МЕСЕЧНО

ден/МЕСЕЧНО

Мод на каталог.

✓

✓

✓

✓

Систем за резервации - Booking

✘

✘

✘

✓

Следење на вашиот инвентар.

✘

✓

✓

✓

Управување со испораката и
даноците

✘

✓

✓

✓

Акции и купони за попуст

✘

✘

✓

✓

6000 ден /годишно

Нарачај

9600 ден /годишно

12 000 ден /годишно

Нарачај

Нарачај

18 000 ден /годишно

Нарачај

Во цената е вклучено
Избор на дизајн од нашата колекција Поставување на www.cloudflare.com за поголема брзина
на https://ark.mk/ по ваш избор
и сигурност
Еднократно внесување до 20
производи или услуги

Еднократно внесување на содржина во страниците (
Почетна, За нас, Производи, Услуги, Контакт )

Поставување на Google, Yahoo, Bing

Еднократно сетирање на данокот и
испораката

Избор на дизајн од нашата колекција Поставување на www.cloudflare.com за поголема брзина
на https://ark.mk/ по ваш избор
и сигурност

Поставување на Google, Yahoo, Bing

Еднократно внесување до 20
категории

Еднократна изработка до 3 слајдери

Корисничка подршка за креирање и
едитирање на категории

Еднократна изработка на лого

Еднократна инсталација до 3 модули по ваш избор

Еднократно внесување до 10 атрибути

Корисничка подршка за внесување
на производи или содржина

Корисничка подршка за креирање на атрибути

Корисничка подршка за креирање на
купони за попуст

Корисничка подршка за управување
со испораката и данокот

Креирање до 5 деловни е-маил сметки

Обезбеден брз и стабилен веб- хостинг.

Тековно сервисирање и надградба Тековно сервисирање и одржување до 5 деловни е-маил Тековно сервисирање на база на податоци
на веб-софтвер и модули.
сметки
која ја користи динамичкиот веб-сајт.

Дополнителни услуги
Внес на содржина, производи, категории, атрибути

Внес на
содржина
200 денари

Креирање на
производ
50 денари

Креирање на
категории

Креирање на
атрибути

50 денари

Графички дизајн

100 денари

Креирање на купони
за попуст
100 денари

Графички дизајн на лого
800 денари

Графички дизајн на слајдер

Графички дизајн на слика

600 денари

600 денари

Ревизии, инсталација на модули, сетирање

Целосна
Сетирање на
Ревизија на
Инсталација и
Инсталација на
ревизија на вебданокот и
една страница сетирање на модул темплејт
сајт
испораката
30 % од годишната
вредност

500 денари

400 денари

1000 денари

400 денари

Рекламирање на социјални мержи и гоогле

Рекламирање на фејсбук
30 % од вредноста на кампањата

Рекламирање на гоогле

Рекламирање на мобилен

30 % од вредноста на кампањата

30 % од вредноста на кампањата

За реализација на проектот се потребни од 7 до 10 дена
Информации кои се потербни за да се започне со проектот.
1.За нас ( биографија на компанијата од кога е основана, што нуди, и по што е претпознатлива )
2.Контакт ( работно време, адреса/и, телефони за контакт, е-маил адреси )

Информации кои се потербни за да се започне со проектот.
3.Категории ( да се достават имињата категориите во кои ке бидат сместени услугите или производите )
4.Корисни слики ( слики од вашата компанија , како и производите и услугите кои ги нудите )
5.Ваши страни и линкови на facebook, twitter, instagram, Skype

За овој проект важат општите услови на Азгард Дооел Штип


















Наши Услуги:
Веб Хостинг
Регистрација на домени
Професионална изработка на веб страни
Обуки за веб-дизајнери
Обуки за работа со Cpanel и WHM
Зошто сме најдобри:
Моќен хардвер
Најбрза услуга
Стручен експертски тим
Обезбедена техничка подршка
Бесплатна инсталација на скрипти
За нас
АЗГАРД Дооел Штип
Ул. Кирил и Методи бр 20 , Штип
Телефон :(032) 60 69 65

ТЕХНИЧКА ПОДРШКА И НАПЛАТА:

Контакт

Е-маил : info@arkahost.mk

Телефон :(032) 60 69 65, (078) 58 47 82

Е-маил : info@arkahost.mk

Прашања
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