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Izdelava spletnih strani za vse okuse in vse potrebe!
Zagotavljamo vam:

Privlačen videz

Najnovejša tehnologija

Odlična podpora

ki

Izdelujemo odzivne spletne strani, ki se

Nudimo podporo za vse naše

ustvarjajo pozitiven vtis na vaše

prilagajajo velikosti zaslona in temeljijo na

stranke pred, med in po koncu

obiskovalce, še preden so vas

najbolj popularnem spletnem sistemu na

izdelave

imeli možnost spoznati osebno.

svetu!

pomoč nima časovne omejitve.

Izdelujemo

spletne

strani,

spletne

strani.

Naša

Nudimo vam “all inclusive paket, ki vam zagotovi vse kar
potrebujete za začetek vaše zgodbe o uspehu na spletu!
Izdelava spletnih strani vključuje


Registracija domene in gostovanja,



neomejeno število e-poštnih naslovov,



osnovni kontaktni obrazci za zajem podatkov (ime, e-pošta, zadeva in sporočilo),



izdelava logotipa (po potrebi),



galerije slik za predstavitev vašega portfelja,



osnovna optimizacija (SEO) strani,



preprost urejevalnik strani & navodila za uporabo strani,



integracija spletne strani z družbenimi omrežji (Facebook, Twitter,…),



nastavitev obvestila za uporabo piškotkov.
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Vsem naročnikom, za katere bomo prvič registrirali
domeno, podarimo oglaševanje na Googlu v višini 80€!
Dodatne možnosti


Pisanje vsebine,



nakup paketa slik povezanih z vašim področjem delovanja,



nastavitev novičarskega sistema (Blog),



kompleksni kontaktni obrazci (razviti glede na vaše potrebe),



sistem za masovno pošiljanje e-pošte (newsletter sistem),



integracija sistema napredne spletne analitike,



spletno (Google) oglaševanje,



podpora za večjezičnost,



izdelava rezervacijskega sistema,



izdelava spletne trgovine.

Zakaj se odločiti za nas?
Za vas izdelamo moderno in kvalitetno spletno stran po ugodni ceni!
Vaša spletna stran se bo samodejno prilagajala velikosti zaslona. Ne glede na napravo, bo vaša
spletna stran videti vrhunsko.
Skupaj s stranjo dobite najsodobnejši, a hkrati zelo preprost urejevalnik strani, s katerim vašo
vsebino posodabljate kjerkoli in kadarkoli.
Poskrbimo tudi za spletno promocijo vaše nove strani in s tem prva povpraševanja.
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