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ПАКЕТ «ЕКОНОМ»

ЦІНА

допомога в реєстрації доменного імені та оренди хостингу
адаптивний дизайн / мобільна версія
оптимізація швидкодії / налаштування безпеки / антиSPAM / SEO
*2
гарантія якості
до 4 унікальних сторінок або секцій
типовий дизайн
одна сторінка з динамічним контентом та стандартними полями*3
один типовий модуль взаємодії з юзером
публікація статичного контенту замовника на сайт*4
*5
здача проекту: до 40-ка робочих днів

3 500

*1

ПАКЕТ «СТАНДАРТ»

ЦІНА

Включає усі опції попереднього пакету та наступні додаткові опції:
• до 8 унікальних сторінок або секцій
• унікально-типовий дизайн
• анімація елементів інтерфейсу
*3
• необмежена к-сть сторінок з динамічним контентом, одна сторінка з додатковими полями
• необмежена к-сть типових модулів взаємодії з юзером
*4
• публікація статичного і динамічного контенту замовника на сайт
*5
• здача проекту: до 30-ти робочих днів
• підключення до статистики Google Analytics
*6
• технічна підтримка перший місяць

ПАКЕТ «ЕКСКЛЮЗИВ»

5 500

*1

ЦІНА

Включає усі опції попереднього пакету та наступні додаткові опції:
• унікальний дизайн, залученя WEB- та UI- UX-дизайнера і верстальника
• унікальна анімація елементів інтерфейсу
• необмежена к-сть сторінок з динамічною інформацією та додатковими полями
• необмежена к-сть унікальних модулів взаємодії з юзером
*4
• публікація статичного і динамічного контенту замовника на сайт
• додаткова мова на сайт
• сортування і фільтрація контенту
• можливість реєстрації на сайті / індивідуальне налаштування панелі адміністратора
• здача проекту: розраховується індивідуально, залежно від складності тех. завдання
• підключення до статистики Google Analytics з індивідуальними налаштуваннями
*6
• технічна підтримка перші три місяці
*7
• реалізація функціоналу будь-якої складності із залученням програміста

9 500

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

ЦІНА

Додаткова мова на сайті

+10%

Публікація / пошук і публікація динамічного контенту із стандартними полями
Написання тематичних статей / SEO-текстів (1 тис. сим.)
Навчання роботі з новоствореним сайтом (1 год.)

300
*10

Створення та налаштування корпоративної електронної пошти
Інформаційно — технічна підтримка (пакет 1 міс.)

*8

10 / 20

40 / 60

*9

Послуги спеціаліста / программіста (20 хв.)

*3

300
50 / 100

*11

550
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ПАКЕТ «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН»*1

ЦІНА

• допомога в реєстрації доменного імені та оренди хостингу
• адаптивний дизайн / мобільна версія
• оптимізація швидкодії / налаштування безпеки / антиSPAM / SEO
*2

• гарантія якості

• модуль взаємодії з юзером
*4

• публікація статичного контенту замовника на сайт

*5

• термін здачі проекту: залежить від складності тех. завдання

9 500

• стор. «Головна»
• стор. «Розділи»
• стор. «Список товарів» з фільтрацією і сортуваннями
• стор. «Індивідуальна сторінка товару» з умовати оплати і доставки
*3

• стор. «Кошик» з можливістю онлайн та оплати через касу банку

• стор. «Кабінет користувача» з історією покупок і адресою доставки
• до 4-х типів товару з не обмеженою к-стю унікальних характеристик

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

ЦІНА

Додаткова мова на сайті

+10%

Публікація / пошук і публікація динамічного контенту із стандартними
полями *3

10 / 20*6

Написання тематичних статей / SEO-текстів (1 тис. сим.)

40 / 60

Навчання роботі з новоствореним сайтом (1 год.)

*7

Створення та налаштування корпоративної електронної пошти*8
Послуги спеціаліста / программіста (20 хв.)

300
300
50 / 100

*9

Інформаційно — технічна підтримка (пакет 1 міс.)

550

