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OFERTĂ SERVICII.
Un singur furnizor e mai eﬁcient decât 5 diferiți!
Varianta de a avea un singur furnizor pentru toate serviciile legate de web, de la dezvoltarea site-ului, la mentenanţă,
găzduire web, promovare, s-a dovedit a ﬁ cea mai rentabilă şi eﬁcientă pentru clienţi, mai ales că un astfel de furnizor
poate înțelege mult mai bine interconexiunile întregului proces, rezolvând problemele cu mai mare rapiditate decât un
furnizor axat pe un serviciu singular.
Este mai comod să colaborezi cu o singură ﬁrmă care rezolvă toate problemele tehnice. În caz contrar - să ﬁm serioşi nimeni nu are timp şi chef să ﬁe plimbat ca o minge de ping-pong între furnizori diferiţi pentru înregistrarea domeniilor,
realizare site-urilor, administrarea conţinutului, găzduire web, optimizare, promovare etc.

SITE DE PREZENTARE / MAGAZIN ONLINE
** Se acceptă plata în rate (maxim 12
Avem experienţa necesară în realizarea de site-uri cu conţinut dinamic, ce utilizează baze de date, mecanisme de
autentiﬁcare, tehnologii de ultimă oră în domeniul dezvoltării web. Avem în portofoliu proiecte web realizate pentru
diverse societăţi comerciale cum ar ﬁ site-uri profesionale, ce respecta standardele actuale, găzduite pe serverele
partenerilor noștri.

Pachet

Descriere

Site de Prezentare
Pachet STARTUP

● Design Personalizat ● Consultanță ● Adăugare conținut

Site de Prezentare
Pachet BUSINESS

Formular de contact ● Optimizare Mobil/Tabletă
(Toate beneﬁciile de la pachetul STARTUP) +
● Domeniu Web (un an GRATUIT ● Pagini rețele sociale
Blog ● Compatibil GDPR ● Optimizare SEO ● Optimizare

Preț
390€ - 790€
(în funcție de complexitate)

790€ - 1.490€
(în funcție de complexitate)

viteză încărcare ● Statistici pagină live ● Asistență premium
● Design Personalizat ● Consultanță ● Adăugare conținut

Magazin Online
Pachet STARTUP

Formular de contact ● Optimizare Mobil/Tabletă ● Integrare
facturare ● Integrare metode de plată ● Integrare curierat
Maxim 50 de produse adăugate

790€ - 1.390€
(în funcție de complexitate)

(Toate beneﬁciile de la pachetul STARTUP) +
● Domeniu Web (un an GRATUIT ● Logo magazin

Magazin Online
Pachet BUSINESS

Realizare a 3 bannere ● Pagini rețele sociale
Blog ● Compatibil GDPR ● Optimizare SEO ● Optimizare
viteză încărcare ● Statistici pagină live ● Asistență premium

1.390€ - 2.290€
(în funcție de complexitate)

Conﬁgurare produse & clienți (premium)
Maxim 200 de produse adăugate
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** Pentru realizarea site-ului cu versiuni în alte limbi decât româna se va adăuga încă 15% din preţul lui pentru prima
limbă şi 10% pentru a doua limbă.
** Prețul pentru ﬁecare produs ce depășește numărul maxim din ﬁecare pachet este de 1€/produs adăugat.
În preţul tututor pachetelor de mai sus sunt incluse următoarele servicii:
● Asistenţă pentru achiziţionarea unui domeniu de internet (.ro,.com etc);
● Găzduire GRATUITĂ pentru o perioadă de 90 de zile de la data ﬁnalizării proiectului;
● Optimizare site pentru motorul de căutare Google.

Șabloane
Ne dorim ca ﬁecare Website de prezentare / Magazin Online realizat să ﬁe unic. De aceea NU utilizăm șabloane
pentru realizarea proiectelor.

GĂZDUIRE WEB
Pentru ca pagina dvs. web şi email-urile asociate să funcţioneze, ele trebuie găzduite pe un server. Oferim serviciul de
Găzduire Web pe serverele partenerilor noștri aﬂate în centre de date profesionale si garanţia de Uptime 99.9% pe an,
menţinut la acest nivel de ani buni.
Avem peste 6 ani de experienţă în oferirea serviciilor web, incluzând 4 ani de experienţă în găzduire web.
Mai multe detalii despre serviciu găsiți AICI.

Spațiu SSD

BASIC

PLUS

BUSINESS

5GB

15GB

25GB

Traﬁc lunar

NELIMITAT

Domenii

NELIMITAT

Subdomenii

NELIMITAT

Căsuțe de email

NELIMITAT

Back-Up inclus

DA 7 ZILE

Altele

Up-Time: 99.99% ● LTS + LS Cache ● JetBackup 5 ● Migrare inclusă

Certiﬁcat SSL Gratuit

DA

Vizite lunare

≤10.000

IP Dedicat

Preț/lună
Ofertă Servicii Web

≤50.000

≤150.000

1.5€
5€

10€

17€
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ÎNREGISTRARE DOMENII
Înregistrarea domeniului reprezintă dreptul de a utiliza exclusiv un nume de domeniu de genul siteulmeu.ro.

Extensie domeniu

Preț cu găzduire

Preț fără găzduire

Înregistrare domeniu .ro

15€/an

19€/an

Înregistrare domeniu .com

16€/an

20€/an

Înregistrare domeniu .eu

9€/an

13€/an

Înregistrare domeniu .net

20€/an

25€/an

Înregistrare domeniu .info

25€/an

29€/an

Înregistrare domeniu .biz

27€/an

32€/an

MENTENANȚĂ WEBSITE
Modiﬁcările în pagină se pot face pe baza unui abonament lunar, conform celor prezentate mai jos.
Modiﬁcările se pot face şi la cerere, fără plata acestui abonament. Tarifele vor ﬁ negociate în acel moment.

Pachet
Pachet BASIC
Recomandat pentru: Site de Prezentare

Pachet PLUS
Recomandat pentru: Site de Prezentare

Descriere

Preț

● Timp intervenție: 48 ore ● Back-Up Lunar ● Protecție

Antivirus ● Devirusare ● Administrare pagină web: 2 ore/lună
Cost suplimentar: 25€/intervenție

59€/lună

● Timp intervenție: 24 ore ● Back-Up Lunar ● Protecție

Antivirus ● Devirusare ● Administrare pagină web: 6 ore/lună
Cost suplimentar: 25€/intervenție

99€/lună

● Timp intervenție: 12 ore ● Back-Up Lunar ● Protecție

Pachet BUSINESS
Recomandat pentru: Magazin Online

Antivirus ● Devirusare ● Administrare pagină web: 12 ore/lună
Cost suplimentar: 20€/intervenție

199€/lună

În preţul tututor pachetelor de mai sus sunt incluse următoarele servicii:
● Veriﬁcare și monitorizare (Up-Time, viteză încărcare pagini, comportament responsive, indexare Google, securitate,
devirusare (dacă este cazul), funcționalități, formulare, link-uri);
● Administrarea bazelor de date (actualizare câmpuri, Back-Up periodic, restaurări website în cazul unor probleme);
● Actualizare platforme (instalare module, modiﬁcări conținut și funcționalități);
● Administrare conturi email (conﬁgurarea și administrarea conturilor de email, FTP, conturi administratori și editori
website, veriﬁcări periodice ale domeniului - DNS, notorietate, antispam, performanțe infrastructură hardware).
La contractarea unui abonament pentru 12 luni, beneﬁciați de 1 lună GRATIS.
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DESIGN GRAFIC
Graﬁca joacă un rol foarte important în mediul de afaceri competitiv, modern. Companiile au nevoie de servicii de
design pentru a crea materiale de marketing impresionante, ﬁe că e vorba de cărți de vizită, pliante, papetărie sau
branding, prezentări și conținut digital.

Cu ce te putem ajuta?
● Creare Logo/Siglă (Preț: de la 80€)
Teoretic, un logo este o piesă simbolică de design, momorabilă și distinctă. Acesta este o stilizare a numelui, un
simbol graﬁc sau chiar ambele. Practic, un logo este sentimentul pe care îl transmite o afacere potențialilor clienți. Un
logo potrivit intră imediat în suﬂetul clientului și îl atrage către afacere.
● Design Materiale Publicitare (Preț: de la 30€)
Design-ul graﬁc, în toate formele lui, este una dintre specializările noastre. Vă punem la dispoziție o gamă variată de
servicii de design graﬁc și publicitar. Printre acestea se numără:
• Design cărți de vizită;
• Design etichete, calendare, ambalaje;
• Materiale electronice pentru prezentarea produselor și a serviciilor;
• Design ﬂyere, pliante, aﬁșe, postere, meniuri.
● Creare Identitate Vizuală (Preț: de la 110€) - BRANDING
Prin identitate vizuală, punem în centrul brandului tău, povestea. Fiecare brand trebuie să aibă o identitate vizuală
bine deﬁnită, pentru a dezvolta o credibilitate și seriozitate în piață. E diﬁcil să identiﬁci și să asimilezi tot ce ți-ar
putea ﬁ de folos, însă chiar dacă nu poți crea o viziune completă, trebuie să te asiguri că acoperi elementele de bază.
● Design Email Marketing (Preț: de la 35€)
Ai colectat deja o listă de email-uri și vrei să începi să trimiți Newsleere. Cu siguranță ți-ai pus întrebarea ce ar trebui
să conțină un Newsleer. Îți oferim consultanță și suport pe tot parcursul colaborării cu noi pentru a avea campanii pe
care clienții tăi să nu le uite.

OPTIMIZARE SEO
Optimizarea SEO este procesul prin care un website obține poziții de top în Google. Nu este suﬁcient să ai un website
sau magazin online cu un design spectaculos. Ai nevoie de servicii SEO eﬁciente, iar atragerea link-urilor către
website-ul tău trebuie făcută pe baza unei strategii pe termen lung. Listarea corectă în Google cuprinde alegerea
potrivită a categoriei, implementarea unei descrieri optimizate, imagini și videoclipuri, cât și datele de contact.
Acestea, în forma în care noi o gestionăm, asigură aﬁșarea cuvintelor cheie dorite.
Pasul 1: Keyword Research | Pasul 2: Optimizarea Structurii | Pasul 3: Construcția de Backlink-uri | Pasul 4: Conținut util și optim

Preț: de la 150€/lună*
*Prețul poate ajunge până la 1.000€/lună în cazul unor optimizări și campanii complexe.
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BRANDING & STRATEGIE
Ce este un brand și de ce avem nevoie de el?
Brand-ul se referă la un set de elemente care fac un produs, un serviciu, o companie să ﬁe recognoscibile și diferite.
Un brand are două dimensiuni, una generată de caracteristici (ce este el, efectiv) și o alta generată de modul în care
sunt percepute ele de public.
Un brand puternic înseamnă costuri mai mici de promovare, o forță imensă de atracție, conversie și retenție. Un brand
puternic înseamnă o cale scurtă spre public dornic să consume.

Cum se construiește strategia de brand?
Publicul - Deﬁnim publicul țintă principal și secundar. Totodată, identiﬁcăm elemente ale publicului care au impact
asupra brandului. E foarte important, pentru a putea construi poziționarea și pentru a putea identiﬁca elementele care
deﬁnesc brand-ul.
Concurența - Analizăm concurenții principali. Identiﬁcăm pe baza analizei SWOT principalele elemente pe care
trebuie să le avem în considerare.
Puncte de diferențiere - Deﬁnim elementele capabile ce fac acest brand recognoscibil față de cele concurente. În
această etapă stabilim elementele care deﬁnesc cel mai bine brandul.
Puncte comune - Ne asigurăm, pe baza analizei targetului și a concurenței, că identiﬁcăm anumite puncte cheie pe
care brandul trebuie să le atingă pentru a putea ﬁ relevant pentru public.
Elemente de brand - Acestea construiesc scheletul pe care va lua naștere brandul. Elementele simpliﬁcă sau
nuanțează ceea ce este brandul, pentru a-l putea face mai ușor de înțeles pentru public și semniﬁcă: esența,
promisiunea, viziunea, misiunea, valorile și personalitatea de brand.
Elemente auxiliare - Deﬁnim relația brandului cu mediul și cu activitățile de tip CSR, totodată construind o serie de
mesaje cheie care se vor folosi în comunicare.
Povestea - Cel mai important aspect al activităților legate de procesul de branding este realizarea unei povești
credibile, diferită, capabilă să inspire. Povestea va lega brand-ul de oamenii care pot interacționa cu el. Fără o poveste,
lupta cu alte branduri va ﬁ una foarte diﬁcilă pe termen mediu și lung.

MARKETING ONLINE
SOCIAL MEDIA
Reclamele în Social Media vor propulsa vânzările afacerii tale actuale. Pe tot parcursul colaborării cu noi vei putea
observa cum se dezvoltă treptat prezența afacerii tale online. Interacțiunile cu clienții vor ﬁ mult mai frecvente și vei
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observa și o consolidarea a comunității tale online. Serviciile noastre Facebook și Instagram Advertising îți vor pune
afacerea în mișcare, generând o creștere a vânzărilor în ﬁecare zi.

GOOGLE ADVERTISING
De ﬁecare dată când utilizatorii realizează o căutare pe Google, există o așteptare privind rezultatele aﬁșate. Fie că
este o căutare informațională sau tranzacțională, atât timp cât ai un site, produse sau servicii pentru care există un
interes, e important să te aﬁșezi și să furnizezi informații relevante.

COPYWRITING
Oferim servicii de copywriting pentru afacerea ta online. Creăm conținut pentru website-urile de prezentare și
magazine online. Ne adaptăm rapid în funcție de domeniul de activitate al clientului, totodată, suntem atenți la
detaliile care contează pentru SEO.

Preț: 160€/10 pagini*
*Copywriting pentru 10 pagini web, îmbunătățirea conținutului existent în vederea atingerii obiectivelor SEO și
conversie prin (re)formulări atractive de texte.

Mă bucur că ai ajuns până în punctul
în care să citești aceste rânduri.
Sperăm că te-am convins să colaborezi cu noi,

Mircea ASAVETEI
General Manager

Str. Alpinești, Nr. 15, București, Sector 4
Telefon: 0753.399.123
Email: oice@webgyland.ro
Website: webgyland.ro
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