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הצעת מחיר להקמת אתר  WIXב₪ 3,000-
ההצעה בתוקף עד  | 31.8.18לפרטים נוספיםevyaedri@gmail.com | 050-6686869 :

מפרט האתר והמרכיבים הכלולים בו
בניית בריף ,איפיון וביצוע מחקר צרכים :ביצוע תהליך איפיון מדויק הכולל מחקר מקדים וממוקד אודות הלקוח ,קהל
היעד ,מטרות האתר ועוד .לאחר מכן יתבצע תכנון והתאמת המבנה ,העיצוב ואופן הניווט באתר להשגת תפקוד מיטבי.
מערכת ניהול תוכן:
• אפשרות לעריכה מלאה של כל מרכיבי האתר ,לרבות תמונות ,סרטונים ,מלל ,דפים וכו'.
• אפליקציית ניהול לנייד ,עבור מנהל האתר.
התאמת האתר למובייל (אתר רספונסיבי)
• התאמת האתר למובייל ע"מ שיפעל ביעילות בכל פלטפורמה (מחשב  /סמארטפון  /טאבלט וכו').
• הנעה לפעולה מהנייד :כפתורי חיוג ישיר  /משלוח דוא"ל ישיר.
עיצוב ייחודי בהתאמה אישית :כל האתרים שלנו מעוצבים בהתאמה אישית ("קאסטום מייד") ,תוך יצירת שפה
עיצובית ייחודית ועדכנית ,ההולמת את מטרות וצרכי העסק  /הלקוח .אצלנו אין "העתק – הדבק" ואין תבניות קבועות.
כל אתר שונה וייחודי.
מערכת דיוור :אוטומציה של מיילים מותאמים אישית  /משלוח ניוזלטר  /משלוח מיילים מעוצבים ואינטראקטיביים /
משלוח לפי קבוצות או רשימות תפוצה  /חסימת משתמשים וכו'.
תשתית:
סיוע ללקוח ברכישת תכנית הכוללת:
• דומיין  10GB +שטח אחסון.
• רוחב פס ללא הגבלה.
נוסף על כך ,במסגת הצעת המחיר יבוצעו גם הפעולות הבאות:
• חיבור לגוגל אנליטיקס (ניתוח סטטיסטיקות).
• עיצוב פאביקון ייחודי (אייקון לאתר).
• רישום האתר במנוע החיפוש של גוגל ובניית האתר בהתאם לתכנית קידום אורגני ( ,)SEOבמטרה להנגישו למנוע
החיפוש של גוגל ולשפר את מיקומו בתוצאות החיפוש.
• התממשקות עם פייסבוק (חיבור האתר לפייסבוק והטמעת מרכיבים של פייסבוק באתר).
תמיכה טכנית :תיקוני תקלות טכניות למשך שנה מיום עליית האתר לאוויר ( לא כולל שדרוג ועדכון עיצוב האתר לאחר
אישורו).
בלוג :אפשרות גם ליצירת בלוג אינטרנטי (כלי שיווק מעולה!)
חווית משתמש ( )UXוממשק משתמש ( :)UIאנחנו לא מסתפקים באתרים "יפים" .אנחנו בונים אתרים יעילים ,נוחים,
מזמינים המוכוונים להנעה לפעולה ( .)UIבתהליך התכנון והעיצוב מושם דגש רב על עיצוב חוויית המשתמש (,)UX
במטרה לשפר את האינטראקציה בין האתר לגולש ואת שביעות רצונו.

< לחצו כאן למידע נוסף על מפרט האתר ותהליך העבודה >
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שלבי תהליך בניית האתר:

•

ע"מ לתת הצעת מחיר מסודרת נשמח אם תשלחו לנו איפיון של האתר :אילו דפים אתם רוצים שיהיו
בו? מה חשוב לכם שיהיה ומה לא? מה מטרת האתר וכדומה .לאחר המידע נשלח לכם הצעת מחיר
מפורטת וחוזה העברת התקשרות .זה המייל שלנוevyaedri@gmail.com :

•

 ₪ 900הנחה על חבילת קידום בניו-מדיה :נשמח להציע לכם חבילת קידום ושיווק ברשתות חברתיות
(פייסבוק ואינסטגרם) ולהשיק עבורכם קמפיין פרסום דיגיטלי :שיווק דיגיטלי הוא דרך מעולה להשגת
לידים (לקוחות פוטנציאלים) .אתר איכותי הוא כלי שיווק הכרחי ויעיל ,אך כאשר מוסיפים לו קמפיין שיווק
דיגיטלי הוא הופך למכונת שיווק! השילוב בין שני אלמנטים אלו יוצר שלם שעולה על סך חלקיו.

לצפייה באתרים לדוגמא ,הקליקו על התמונה
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