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Понуда за интернет презентација - вебсајт и други услуги на
интернет представување
Доколку сеуште вашата фирма не е представена на интернет односно
немате немате вебсајт Вие сте на вистинското место. Разгледајте ја нашата
понуда за веб дизајн, за одредени услуги што ги нудиме сме единствени во
државата.
Доколку имате вебсајт кликнете овде за да видите какви дополнителни
можности можеме да ви понудиме и да ги разгледате нашите специјализирани
услуги на интернет представување кои ќе го издвојат вашиот сајт од другите на
интернет и ќе придонесат да имате многу повеќе посетители и клиенти.
Нудиме неколку пакети:
1. ОСНОВЕН ПАКЕТ содржи:
 Професионално изработен дизајн на вебсајт
 Потполно функционален, модерен и прегледен сајт
 До 4 страни - целосно функционални линкови:
почетна, за нас, производи, контакт
 Професионална обработка на ваши материјали: слики, текст
 20 фотографии, 5 страни текст кои ги доставувате
 Дополнителни форми на презентирање на вашата дејност, визуелни
ефекти, клипови по договор
 До 5 емаил адреси на ваш домен
 Интерактивна мапа на вашата контакт страница со точно одбележана
локација на вашата фирма
 Емаил подршка
 Бесплатен хостинг 500 МВ за една година и поддомен на naјdi.biz
Цена на ОСНОВЕН ПАКЕТ 9.500 денари
2. СТАНДАРД ПАКЕТ содржи:
 Професионално изработен дизајн усогласен према ваша желба
 Потполно функционален, модерен и прегледен сајт
 Двојазична подршка
 PHP & MySQL и прилагодувања за SEO
 Контролен панел за едноставно управување со содржините на вебсајтот

 До 15 страни - целосно функционални линкови: почетна, за нас,
производи, галерија, контакт ...
 Професионална обработка на ваши материјали: слики, текст
 80 фотографии, 15 страни текст кои ги доставувате
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 Дополнителни форми на презентирање на вашата дејност, визуелни
ефекти, клипови по договор
 До 10 емаил адреси на ваш домен
 Интерактивна мапа на вашата контакт страница со точно одбележана
локација на вашата фирма
 Емаил и интернет подршка
 Бесплатен хостинг 1,5 GB за една година и поддомен на naјdi.biz
 Линкови до Facebook, G+, Youtube, Linkedin, Twitter… по договор
 Представување и употреба на QR Code
Цена на СТАНДАРД ПАКЕТ 19.500 денари
3. БИЗНИС ПАКЕТ содржи:
 Професионално изработен дизајн усогласен према ваша желба
 Потполно функционален, модерен и прегледен сајт
 Подршка за 3 јазика
 PHP & MySQL и прилагодувања за SEO
 Контролен панел за едноставно управување со содржините на вебсајтот

 Број на страни според ваша потреба – целосно функционални линкови:
почетна, за нас, производи, галерија, контакт ...
 Професионална обработка на ваши материјали: слики, текст
 Фотографии, текст, други документи според ваша потреба кои ги
доставувате
 Дополнителни форми на презентирање на вашата дејност, визуелни ефекти,
флеш, банери, клипови, видео презентации по договор

 Емаил адреси по ваша потреба на ваш домен
 Интерактивна мапа на вашата контакт страница со точно одбележана
локација на вашата фирма
 Емаил и интернет подршка
 Бесплатен хостинг 4 GB за една година
 Линкови до Facebook, G+, Youtube, Linkedin, Twitter…
 Представување и употреба на QR Code
 ПРОМО ПАКЕТ +
 Изработка на електронски каталог во вредност од 6.000 денари за 20 страни
Цена на БИЗНИС ПАКЕТ 49.500 денари
За најдобра промоција на вашиот веб сајт нудиме:
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4. ПРОМО ПАКЕТ + содржи:
 Локално и регионално представување на вашиот бизнис

во вред. од

4.900 ден.

 Позиционирање на вашиот бизнис на Google Earth во вредност од 4.900 ден
 Одбележување на вашата фирма на Google Maps во вредност од 990 ден.
 Изработка на скрипта КАКО ДО НАС во вредност од 990 ден.

Цена на ПРОМО ПАКЕТ + 8.500 денари
ПРОМО ПАКЕТ + може да се нарача со било кој пакет за вебдизајн, или да
се избере поединечна услуга од ПРОМО ПАКЕТ +

5. Вашиот деловен објект во 3D на вашиот вебсајт - по договор.
6. Изработка на вебсајт по ваше барање или редизајн на сајт - по договор.
Бесплатни консултации - можете слободно да не контактирате за било какво
прашање, совет или консултација поврзана со изработка или редизајн на
вебсајт, представување или промоција на интернет
Цени за хостирање за една година:
500 МВ
- 1.400 ден.
1 GB
- 2.300 ден.
2 GB
- 2.800 ден.
4 GB
- 4.200 ден.

На сите дадени цени се пресметува ДДВ од 18%

Неколку практични совети околу представуање на интернет
особено ако соработувате со странство:
 Неопходно е секоја фирма да има професионално изработена интернет страна
во спротивно ќе делувате несериозно
 Трошокот за професионална изработка на веб сајт е несразмерно мал во однос
на се она што се добива со интернет представувањето – затоа ангажирајте
професионалец и во најкраток можен рок представете ја вашата фирма на
интернет
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 Користете сопствен домен - најчесто името на вашата фирма без
разлика дали наставката ќе биде .com, .com.mk, .mk, .eu или друг
комерцијален домен
 Задолжително користете меил адреси поврзани на вашиот домен пример
contact@vasafirma.com , office@vasafirma.mk , sales@vasafirma.eu . Кај нас е
востановена практика фирмите да користат меил адреси поврзани на yahoo,
gmail, hotmail или други бесплатни провајдери

Постојат многу причини поради кои е неопходно секоја фирма мала или голема
да има интернет представување:
- Доколку ве нема на интернет како и да не постоите
- Вебсајтот е практично влезната врата во вашата компанија
- Градење на сопствен интернет идентитет
- Ваша меил адреса на ваш вебсјат и домен
- Изградба на професионален имиџ
- Промоција на производите и услугите
- Претставување пред целиот свет
- Настап на нови пазари и глобални клиенти
- Интернетот е нервен систем на глобалната економија
- Подобра грижа за клиентите
- Заштеда на пари за принтање и дистрибуција
- Можност за детално опишување на она што го нудите
- Зголемена продуктивност и профитабилност
- Он-лајн продажба на производи и услуги
- Повратна информација од клиентите
- Заработка на пари преку веб страната
- Трансфер на податоци кон ограноците и дилерите
- Маркетинг без дополнителни трошоци
- Подобрена ефикасност на промовирањето

Ве очекуваме да се јавите или не контактирате на меил:
Топ Дизајн
Тодор Пановски Дипл. Ел. Инж.
Тел./Ф 033 273 453 моб. 078 213 423
www.top3d.eu email: 3d@top3d.eu
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