www.netcom.slupsk.pl

Jakie są koszty posiadanie własnej strony internetowej opartej na CMS JOOMLA?
Specjalnie z myślą o naszych klientach przygotowaliśmy zestaw pakietów ułatwiających wybranie
odpowiednich usług. Pragniemy podkreślić, że zgodnie z zasadą indywidualnego podejścia
do każdego klienta docelowa strona internetowa niekoniecznie musi się ograniczać do
opcji przedstawionych w pakietach poniżej.

Funkcjonalność

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Standardowy

Pakiet Profesjonalny

Projekt graficzny

gotowy szablon

gotowy szablon

indywidualnie
zaprojektowany szablon

Przestrzeń dyskowa

5GB

10GB

nieograniczona

Konta pocztowe

3

10

100

Zarządzanie treścią

tak

tak

tak

Możliwość dodawania
podstron

tak

tak

tak

Moduł galerii

nie

tak

tak

nie

tak

tak

nie

tak

tak

nie

nie

tak

materiały szkoleniowe

materiały szkoleniowe

szkolenie on-line

Moduł formularza
kontaktowego
Dostosowanie strony
do korzystania przez
osoby niepełnosprawne
Moduł obsługujący
dodatkowe języki
Szkolenie z obsługi
systemu CMS JOOMLA

Oferta cenowa
Domena*
Hosting*

pierwszy rok - 0 zł

pierwszy rok - 0 zł

pierwszy rok - 0 zł

następne lata - 99 zł

następne lata - 99 zł

następne lata - 99 zł

pierwszy rok 49 zł

pierwszy rok - 79 zł

pierwszy rok - 179 zł

następne lata - 99 zł

następne lata - 149 zł

następne lata - 349 zł

Wdrożenie systemu

300 zł

650 zł

1300 zł

CMS

(opłata jednorazowa)

(opłata jednorazowa)

(opłata jednorazowa)

pierwszy rok - 349 zł

pierwszy rok - 729 zł

pierwszy rok - 1479zł**

następne lata - 198 zł

następne lata - 248 zł

następne lata - 448 zł

Podsumowanie netto

*W przedstawionych pakietach zapewniamy domeną oraz hosting.
**W zależności od stopnia zaawansowania projektu graficznego cena może ulec zmianie.

www.netcom.slupsk.pl
Najważniejsza dla nas jest satysfakcja klienta z dobrze wykonanej strony. Oferujemy
kompleksową budowę stron internetowych od A do Z. Doradzimy Ci także w wyborze
dodatkowych usług.

Co zawiera nasza oferta w zakresie stron internetowych?


Projektowanie szablonów stron internetowych,



Modernizacje stron,



Wdrażanie, instalacja i konfiguracja systemów CMS,



Doradztwo i szkolenia z zakresu obsługi CMS Joomla

Czym charakteryzują się nasze strony internetowe?


Większość naszych projektów opiera się na systemie CMS Joomla. Modułowa budowa
platformy pozwala na idealne dopasowanie strony internetowej do potrzeb Klienta, jak i
również późniejszą jej rozbudowę.



Wszystkie strony internetowe oparte o system CMS Joomla pozwalają na pełną edycję
merytoryczną witryny. Dzięki temu użytkownik ma nieograniczoną możliwość dodawania
nowych podstron, aktualizowania treści, galerii oraz wiele innych.



System CMS Joomla należy do światowej czołówki open source'owych rozwiązań. To
najczęściej wybierany system CMS na świecie. Duża liczba przedsiębiorstw opiera
działanie swoich firmowych stron internetowych własnie o system Joomla.



Joomla to system, nad którym pracują tysiące programistów z całego świata. Co jakiś czas
pojawiają się aktualizacje systemu, dzięki czemu stronę internetową można łatwo
aktualizować, by zawsze była nowoczesna i bezpieczna.

