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INNNOVATIVE WEB PROJECTS SRL

www.design94.ro

Design94 oferă servicii complete de web design în București / România și servicii
conexe într-un mediu dinamic, competitiv și optim pentru performanță. Peste 200 de
clienți, +300 proiecte realizate în doar 4 ani de zile dovedește astăzi că am mizat pe
alegerea corectă pentru clienții noștri.

Ofertă realizare
Site de prezentare Complet

⍟ Panou administrare

⇨ Administrare intuitivă a site-ului fără a fi nevoie de

⍟ Concept grafic

⇨ Unicat și Responsive (adaptat pentru orice rezoluție

⍟ Blog

⇨ Secțiune redactare și publicare articole pe site-ul de

⍟ Pagini dinamice

cunoștințe pentru programare.
și dispozitiv).

prezentare.
⇨ Creare pagini nelimitate cu conținut dinamic.

⍟ Creare conținut

⇨ Ai nevoie de ajutor cu conținut tip text pentru site?

⍟ Optimizare SEO

⇨ Optimizare inițială SEO On-Page pentru creșterea în

⍟ Găzduire Web SSD

⇨ Găzduire Web SSD CloudLinux cu backup automat,

⍟ Prelucrare imagini
⍟ Formulare contact

Nici o problemă, vi le creem noi!
motoarele de căutare (Google, Yahoo, Bing).

filtre antispam, firewall, uptime 99%, certificat SSL.
⇨ Prelucrare imagini, bannere animate.
⇨ Integrare formulare de contact cu câmpuri nelimitate
și posibilitate atașare fișiere.

Pagină 2 din 3

INNNOVATIVE WEB PROJECTS SRL

www.design94.ro

⍟ Galerii foto

⇨ Galerii foto/video animate și responsive.

⍟ Siglă (logo)

⇨ Creare siglă la dimensiuni de folosire în web.

⍟ Rețele de socializare
⍟ Google Maps
⍟ Bilingv

⇨ Creare și integrare conturi social media (Facebook,
Twitter, Google +, Instagram, Pinterest, Linkedin, etc.).
⇨ Localizare afacere în Google Maps.
⇨ Integrare funcționalitate bilingv (ro/en/es/de/it/ru/us..)
cu sincronizare automată.

⍟ Chat clienți

⇨ Aplicație chat clienți + versiune mobil Android & iOS.

⍟ Email business

⇨ Configurare email-uri business (maxim 5).

⍟ Domeniu .ro

⇨ Domeniu .ro gratuit.

⍟ Garanție

⇨ Garanție 36 luni pentru site-ul realizat.

⍟ Asistență & Suport

⇨ Nelimitat și gratuit pe toată perioada serviciului inclus
de găzduire web.

Total de plată: 200 euro.
Termen finalizare: maxim 15 zile lucrătoare.
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