Oferta Speciala de dezvoltare pagina web
Prin această ofertă aveţi şansa de a avea o pagină web fără să platiţi costuri de
implementare şi design care pot să se ridice de multe ori la sute, chiar mii de euro!!!
Compania noastra dezvoltă aplicaţii şi pagini web din anul 2002, timp în care am
dezvoltat atât pentru străinătate cât şi pentru Romania nenumarate soluţii informatice si
pagini web.
Ce este o pagina Web?
O pagina web este o reprezentare a firmei, a ofertelor sale, realizata prin intermediul
internetului. Este o prezentare ce poate fi accesata de oriunde si de orcine din lume, acestia
putand sa gaseasca orice informatie despre firma dumneavoastra.
De ce sa aveti o pagina web?
- Afacerea va fi cunoscută de toată lumea
- Pentru a face cunoscute ofertele mai usor
- Aveti posibilitatea sa vindeti online, clientii nu mai sunt obligati sa faca un drum in
plus pana la sediul firmei
- Clienti noi din alte orase
- Clientii au acces la toate datele, de unde rezulta timp castigat atat pentru firma cat
si pentru clienti
- Pentru promovarea afacerii
- Pentru ca firma sa fie gasita mai usor de clienti
- Pentru a creste profitul
De ce să luati această ofertă?
Este prima ofertă de a avea o pagină web fără să plătiţi costuri de implementare si de
design.
Costurile pentru design si implementare sunt 0, iar costurile de maintenanta, hosting,
adrese de e-mail, spatiu sunt cele mai mici de pe piata, in care este inclusa si garantia
ca site-ul va fi mereu online.
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Oferta include garantia ca site-ul va fi online non-stop

Mai jos vă prezentăm conţinutul pachetelor noastre:
Pachet 1 (Bază)
Este un pachet de bază pentru pagini simple de prezentare cu imagini
Design
Pagini HTML de prezentare (pana la 10 pagini)
Gazduire (hostare) pagina pe serverele noastre
Spatiu de 100 MB
Gazduire DNS Name Server
Optional Casute de email gazduite
Pret pachet: 15 EURO/Luna
Pachet 2 (Dinamic)
Un site cu un mod de comunicare mai avansată cu utilizatorii
Design
Pagini HTML, PHP, ASP de prezentare (pana la 20 pagini)
Ex: pagina dinamica de feedback prin email, formulare trimise pe mail etc.
Gazduire (hostare) pagina pe serverele noastre
Spatiu de 300 MB
Gazduire DNS Name Server
Optional Casute de email gazduite
Optional Baza de Date (MySql sau SQLServer)
Pret pachet: 20 EURO/Luna
Pachet 3 (Dinamic DB)
Un site complet avansat.
Design
Pagini HTML, PHP, ASP de prezentare (pana la 20 pagini)
Ex: pagina dinamica de feedback prin email, formulare trimise pe mail
salvare, editare date din baza de date, modul administrare etc.
Gazduire (hostare) pagina pe serverele noastre
Spatiu de 300 MB
Gazduire DNS Name Server
Baza de Date (MySql sau SQLServer)
Optional Casute de email gazduite
Pret pachet: 25 EURO/Luna

Pentru informatii suplimentare si comenzi va rugam sa ne contactati:
SC ePoint SRL
Tel:0365 806897 (intre orele 9-17)

office@e-point.ro, pmirela@e-point.ro
www.e-point.ro

