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Oferta pentru dezvoltare Site Business si Online Branding

 Design personalizat in functie de preferintele clientului
 Design identitate vizuala Logo, Carti de vizita,Foi cu Antet, Mapa de prezentare
 Posibilitate editare elemente grafice din interfata de administrare
 Versiune pentru dispozitive mobile(Responsive): Smartphone / Tableta
 Dezvoltare continut site pentru maxim 20 de pagini
 Suport 3 limbi si traducere din Romana in Engleza sau Franceza pentru maxim 10 pagini
 Galerie animata (slider) pentru prima pagina
 Sistem avansat de administrare, protejat cu user si parola, prin care se poate controla site-ul
 Optimizare la incarcarea paginilor, pentru o afisare rapida
 Numar nelimitat de pagini  si subpagini care se pot administra cu un Editor de text modern
 Numar nelimitat de categorii/subcategorii si servicii/produse
 Watermark Imagini 
 Motor de cautare intern
 Sistem de generare oferte PDF
 Formular contact, Galerie Foto JS, formular comanda, etc.
 Sistem newsletter cu monitorizare click-uri
 Sistem postare automata pe Facebook
 Creare BLOG
 Integrare cu pagina de Facebook/Google Plus/Twitter
 Integrare cu Google Maps
 Garantie pe viata la functionalitatile site-ului
 Cross-Browser – site-ul va arata la fel pe orice browser
 Sistem de facturare din interfata de administrare
 Suport tehnic NON-STOP
 Gazduire pe server profesional cu licenta cPanel 6 luni si configurare server
 Consultanta gratuita pentru alegerea celor mai bune metode de promovare
 Training online pentru utilizarea sistemului de administrare
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Optimizarea pentru Motoarele de Cautare (SEO)

 Indexarea fiecarei pagini din site, pentru un volum maxim de cautari conform algoritmilor Google
 Generare automata sitemap.xml pentru ca fiecare actualizare sa fie indexata in cel mai scurt timp
 Friendly URL – link-urile site-ului vor fi „Prietenoase” - asigurand o buna indexare in Google
 Studierea relevantei cuvintelor cheie in cadrul site-ului si realizarea unei densitati optime a cuvintelor cheie 

in site
 Validarea codului sursa pentru afisarea corecta pe toate browserele
 Optimizare pentru indexarea imaginilor pe Google
 Generarea robots.txt si rel=”canonical” pentru evitarea incarcarii continutului duplicat
 Generare, optimizare si publicare flux RSS
 Facebook: implementare buton Like, Fanbox, Comment, Share
 Integrare cu Google Analytics pentru monitorizarea traficului la nivel avansat
 Implementare Google WebMaster Tools si verificarea functionarii corecte a site-ului
 Studierea concurentei si realizarea raport pentru implementarea solutiilor.

Promovare Google

 Creare 5 comunicate de presa si postarea acestora in site-uri de comunicate de presa
 Creare si postare 2 interviuri cu persoanele de decizie din companie si postarea lor pe blog-uri/presa online
 Creare 10 articole si inserarea in bloguri sau directoare de articole
 Creare cont Youtube si postare 2 clipuri video realizate din colaje Foto
 Utilizare Google Pagespeed pentru optimizarea vitezei site-ului
 Creare pagina Facebook si obtinerea a 2000 Fani
 Creare pagina Google +
 Creare 2 articole pe blog si inscrierea pe un site de optimizare a impactului mesajelor pe retelele de 

socializare
 Creare sistem memcached pentru incarcarea instant a paginilor site-ului
 Crearea adresei de business pe Google Maps
 Inscrierea pe www.alexa.com pentru monitorizarea si optimizarea traficului pe site
 Inscrierea fluxului RSS in agregatoare
 Obtinere diverse link-uri conform tematicii site-ului
 Analiza detaliata concurenta si creare 2 anunturi pentru Google Adwords

Echipamente Hardware si Datacenter

http://www.alexa.com/


Site-ul dumneavoastra va fi gazduit intr-un datacenter care beneficiaza de:
 5 conexiuni permanente de mare viteza (T1) care sunt conectati la echipamente Cisco redundante.      

Acestia sunt:
 Level 3
 Telia
 Global Crossing
 Dotro Telecom
 Adnettelecom

 Conexiune trifazata la reteaua de energie electrica si UPS-uri online, monitorizate 24/7
 Generator Diesel 75 KVA – folosit in cazul in care avem caderi de tensiune, sarcina va fi preluata automat
 Power Distribution Units (PDU) dispun de monitorizarea consumului de energie electrica si sunt produse de 

American Power Conversion Echipamentul, monitorizat prin interfata Web, Telnet, SNMP, SSH, dispune de 
20 de porturi de distributie a curentului electric IEC-320-C13 si de 4 porturi IEC-320-C19. Displayul LCD 
afiseaza nivelul de incarcare al PDU-ului 

 Sisteme avansate de Racire si control al mediului ambiental
 Sisteme avansate de preventie si stingere a incendiilor
 Paza 24/7 si sistem avansat de supraveghere
 Sunt monitorizate permanent de inginerii de sistem 
 Rack-urile si echipamentele sunt ancorate anti-seismic in pardoseala din beton 
 Hardware folosit: Dell, HP, Cisco

Astfel reusim sa avem o disponibilitate de 99.99 % a echipamentelor si implicit a website-ului dumneavoastra

Pret: 4000 Euro
Timp de executie: 14 zile
Avans: 30%


