
S.C. Devson Transilvania S.R.L.
RO40BTRLRONCRT0619655501

Bihor, Luncasprie, 126
CUI 37918793

OFERTĂ COMERCIALĂ
- Pachetul Digital -

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre. Pe baza informațiilor pe care ni le-ați
furnizat vă prezentăm în continuare oferta noastră pentru proiectul dumneavoastră. Vă invităm să analizați în
continuare aspectele pe care le considerați importante pentru decizia dumneavoastră.
În continuare vă prezentăm câteva informații generale și oferta.

Creare Site de prezentare, Identitate vizuală și Promovare
Prezența în mediul online este importantă pentru afacerea dvs, clienții dvs navighează de pe mai multe tipuri de
dispozitive și interacționează direct cu serviciile /& produsele dvs. Vă punem la dispoziție un Site de prezentare
100% Responsive (adaptat navigării de pe telefon, tabletă și computer). Zilnic ne dezvoltăm viziunea, analizând
noi trenduri în web design și tehnologii prin care să oferim servicii premium clientilor noștri.

În continuare va prezentam oferta noastra:
Denumire
serviciu

Descriere Pret

Site de
prezentare

Concept Design pentru site. Doi designeri vor realiza doua modele diferite pentru
pagina principală a site-ului iar dvs. veți alege modelul care vă place cel mai mult. Cele
două concepte vor fi realizate pe baza manualului de branding.

7.800 lei

Realizarea site-ului. Se face în funcție de nevoile dvs.
Site-ul va cuprinde următoarele tipuri de pagini: Acasa,, Produse, Servicii, Despre noi,
Portofoliu, Contact, Testimoniale, Cariere, Politica de confidentialitate, GDPR  + altele la
cerere cu limita la 10 pagini diferite in total.
În prețul site-ului sunt incluse:
- site responsive…(adaptat navigării desktop, tabletă și mobil);
- instalare modul chat/ support online sau Whatsapp/ Facebook chat boot;
- configurare adrese e-mail, ex: office@domeniu.ro;
- inregistrare domeniu pentru 10 ani (.ro / .com)
- certificat SSL 1 an
- mentenanta site 1 an
- securitate site 1 an
- antivirus 1 an
- consultanță privind utilizarea serviciilor livrate
- Business Location (localizare pe google maps, waze..)
- vă punem la dispoziție 3 milioane de fotografii (diverse domenii) la care deținem
licență pe viață
- hosting (găzduire site și 5 adrese de e-mail, limită la 10 GB) 1 an
- modul cu rapoarte și statistici despre vizitatori
- politica cookie-uri si GDPR
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- conectare cu facebook sau și alte pagini de socializare
- inscriere în Google Analytics și Google Search Console
- site disponibil in 2 limbi (ex: RO + EN)

Asigurăm pe toata perioada contractuala o performanță a site-ului cuprinsa intre
90-100 % atat pe Desktop cât și pe Mobil. Majoritatea site-urilor din Romania nu au o
astfel de performanta in testele de la Google. Verificati aici:
https://pagespeed.web.dev/

Tehnologii folosite: PHP, MYSQL, JavaScript, JQuery, HTML5, CSS3, SASS
BONUS Logo Design 12v

Vă livrăm 12 variante diferite de logo realizate de 6 designeri.
Puteți cere modificări nelimitate la varianta de logo aleasă. Varianta finală o veți primi în
format vectorial.
Fișierele predate vor avea următorul format: .AI, .EPS, .PNG, .JPEG, .PDF

PROMOVARE Pachet Promovare Premium.
Prin aceasta campanie va garantăm că site-ul dvs va fi pozitionat cu șanse de 100% pe prima
pagină în căutările realizate pe Google după 5 cuvinte cheie alese de dvs.
Pret promovare/ luna: 2.200 lei
Pret promovare 9 Luni: 19.800 lei

19.800 lei

Preț: 27.600 lei   |   Discount: 2.600 lei   |   Preț final: 25.000 lei
*  Prețurilor afișate nu li se adaugă TVA. Nu suntem platitori de TVA.

VA MULȚUMESC,

Adi Dume                                                                                                                                                  Data intocmirii ofertei:
Director Vânzări 18.08.2022
Telefon: 0746.223.473 Ofertă valabilă până în:
E-mail: adi.dume@devson.ro 18.08.2023
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