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 Σελίδα 1 
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ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ,ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ & ΠΡΟΩΘΗΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ 

Ση θεξδίδεηε:  

1.κηα κνληέξλα δηθηπαθή εηθόλα γηα ηελ επηρείξεζή ζαο ζε πνιύ νηθνλνκηθή ηηκή κε 

έθπησζε 40% 

2.ΓΩΡΔΑΝ πξνώζεζε κε πξόγξακκα mail marketing γηα λα ζηέιλεηε ηηο πξνζθνξέο θαη ηα 

ελεκεξσηηθά ζαο ρσξίο θόζηνο & κε επαγγεικαηηθή ζειίδα ζην  facebook  θαη θαλάιη ζην 

youtube γηα social media marketing ρσξίο θόζηνο 

3.νη πειάηεο  ζαο βξίζθνπλ πιένλ από παληνύ κε ην tablet  ή ην θηλεηό ηνπο 

4.ζαο γλσξίδνπλ λένη πειάηεο από άιιεο πεξηνρέο ή  πόιεηο ΜΔ ΒΔΛΣΙΩΜΔΝΗ ΠΑΡΟΤΙΑ 

ΣΗ ΔΛΙΓΑ Α ΣΟ GOOGLE  θαη    απμάλνληαη νη πσιήζεηο ζαο …  

              

 Α. ΙΣΟΔΛΙΓΔ  ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

Παθέην Basic 

Μνληέξλα δπλακηθή ηζηνζειίδα 

 Μέρξη 5 ζειίδεο κε θείκελα & θσηνγξαθίεο(κέρξη 30 ),video, Photo gallery 

θηλνύκελν, ράξηεο, θόξκα επηθνηλσλίαο 

 Πξνζβάζηκε από  androids, iphones, tablets 

 Έλα εηαηξηθό mail 

 SEO  πξώηνπ επηπέδνπ –ζειίδα θηιηθή ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

 & Γώξν 1 κήλαο θηινμελία ζην παθέην θηινμελίαο  

Κόζηνο θαηαζθεπήο : 180€  

Κόζηνο θηινμελίαο: 80€/έηνο + 1 κήλαο  δώξν 

Κόζηνο θαηνρύξσζεο domain name:  24,60€/2ρξόληα 

Κόζηνο επηπιένλ ζειίδσλ: αλ ρξεηαζηείηε επηπιένλ ζειίδεο ην θόζηνο είλαη 30€/ζειίδα 
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Παθέην Premium 

Μνληέξλα δπλακηθή ηζηνζειίδα 

 Μέρξη 20 ζειίδεο κε θείκελα & θσηνγξαθίεο(κέρξη 50),video,Photo gallery 

θηλνύκελν, ράξηεο, θόξκα επηθνηλσλίαο 

 Πξνζβάζηκε από  androids, iphones, tablets  

 Δπαγγεικαηηθή ζειίδα facebook θαη θαλάιη youtube 

 2 εηαηξηθά mails 

 Πξόγξακκα απνζηνιήο ελεκεξσηηθώλ εγθαηεζηεκέλν ζην site &Απνζηνιή 2 

ελεκεξσηηθώλ-mail marketing 

 SEO  πξώηνπ επηπέδνπ –ζειίδα θηιηθή ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

& Γώξν 2 κήλεο θηινμελία  ζην παθέην θηινμελίαο  

Κόζηνο θαηαζθεπήο : 300€  

Κόζηνο θηινμελίαο: 80€/έηνο + 2 κήλεο δώξν 

Κόζηνο θαηνρύξσζεο domain name:  24,60€/2ρξόληα 

Κόζηνο επηπιένλ ζειίδσλ: αλ ρξεηαζηείηε επηπιένλ ζειίδεο ην θόζηνο είλαη 30€/ζειίδα 

 

ΣΑΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΟΤ( αθνξνύλ όια ηα παθέηα): 

1. αλάζεζε έξγνπ , πξνθαηαβνιή (30% ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο )  

2. ζρεδηαζκόο, παξάδνζε πιηθνύ (θείκελα , θσηνγξαθίεο θιπ)ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή 

3. εθηέιεζε έξγνπ( εθηηκώκελνο ρξόλνο αλάπηπμεο 30-40 κέξεο από ηελ 

παξάδνζε ηνπ πιηθνύ) 

4. αλέβαζκα κηαο δνθηκαζηηθήο έθδνζεο  γηα αιιαγέο –δηνξζώζεηο . Η δνθηκαζηηθή 

έθδνζε είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ πειάηε γηα δηάζηεκα 1 εβδνκάδαο πξνθεηκέλνπ λα 

επηβιέςεη θαη λα δώζεη ηηο όπνηεο αιιαγέο. 

5. νινθιήξσζε ησλ αιιαγώλ( κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αιιαγώλ αλεβαίλεη ε 

ζειίδα θαη έρεηε 10 κέξεο κεηά ην αλέβαζκα γηα ηπρόλ κηθξνδηνξζώζεηο ρσξίο 
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επηπιένλ ρξέσζε. Αλ απαηηεζεί από ηνλ πειάηε λα βγεη επηπιένλ δνθηκαζηηθή 

έθδνζε ππάξρεη ρξώζε 40€ θαη αλεβαίλεη ην αλώηεξν κηα επηπιένλ) 

6. απνπιεξσκή ηνπ ππνινίπνπ πνζνύ-ηηκνιόγεζε 

7. αλέβαζκα ηζηνζειίδαο – εθπαίδεπζε-ζειίδα facebook-απνζηνιή ελεκεξσηηθώλ 

 
 
Β. ΠΑΚΔΣΟ  Δ-SHOP  

 Γπλακηθό eshop,  κε responsive template (πξνζβάζηκν από θηλεηά, tablets, 
smartphones ) 

 δπλαηόηεηα εηζαγσγήο απεξηόξηζησλ πξντόλησλ κε θσηνγξαθίεο, , δηάθνξεο 
δπλαηόηεηεο όπσο επηινγέο ραξαθηεξηζηηθώλ(αλά πξντόλ, αλά κέγεζνο, ρξώκαηα 
αλά κέγεζνο θιπ), εθπηώζεηο, δσξνεπηηαγέο, ηηκέο ρνλδξηθήο ( ε εηαηξία θαηαρσξεί 
κέρξη 100 πξντόληα ζηελ ηηκή ηνπ παθέηνπ) 

  θαιάζη , wishlist , compare list 
 πνιιαπιέο κέζνδνη απνζηνιήο, πιεξσκήο, 
 banners  best sellers, top products, πξνζθνξέο θιπ , δηαθεκηζηηθά banners 
 αγνξά κε ζύλδεζε/εγγξαθή ή σο επηζθέπηεο 
 one page checkout 
 πξνγξακκαηηζκόο θηιηθόο πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο  
 πιήξε ζηαηηζηηθά επηζθεςηκόηεηαο 
 δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο site  παξνπζίαζεο( 2 site  ζε έλα) 
 δώξν ζειίδα facebook/youtube 
 δώξν απνζηνιή 2 ελεκεξσηηθώλ & πξόγξακκα mail marketing 
 δώξν 3 κήλεο θηινμελία επηπιένλ ζην εηήζην παθέην θηινμελίαο 

Σν eshop  κπνξεί λα γίλεη θαη ππν κνξθή θαηαιόγνπ, ρσξίο  λα θαίλνληαη ηηκέο( θαη 
όπνηε ζέιεηε ζην κέιινλ απιά πξνζζέηεηε ηηκέο θαη θαιάζη) 

Από 670€  τώρα μόνο 400€ 
Κόζηνο θαηαζθεπήο :400€  

Κόζηνο θηινμελίαο: 80€/έηνο + 3 κήλεο δώξν 

Κόζηνο θαηνρύξσζεο domain name:  24,60€/2ρξόληα 

Κόζηνο επηπιένλ ζειίδσλ θεηκέλσλ: αλ ρξεηαζηείηε επηπιένλ ζειίδεο ην θόζηνο είλαη 

30€/ζειίδα 
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Κόζηνο θαηαρώξεζεο από ηελ εηαηξία επηπιένλ ησλ 100 πξντόλησλ πνπ είλαη ζην 

παθέην: 0,8€/πξντόλ 

ΣΑΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΟΤ( αθνξνύλ όια ηα παθέηα): 

1. αλάζεζε έξγνπ , πξνθαηαβνιή (30% ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο )  

2. ζρεδηαζκόο, παξάδνζε πιηθνύ (θείκελα , θσηνγξαθίεο θιπ)ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή 

3. εθηέιεζε έξγνπ( εθηηκώκελνο ρξόλνο αλάπηπμεο 30-40 κέξεο από ηελ 

παξάδνζε ηνπ πιηθνύ) 

4. αλέβαζκα κηαο δνθηκαζηηθήο έθδνζεο  γηα αιιαγέο –δηνξζώζεηο . Η δνθηκαζηηθή 

έθδνζε είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ πειάηε γηα δηάζηεκα 1 εβδνκάδαο πξνθεηκέλνπ λα 

επηβιέςεη θαη λα δώζεη ηηο όπνηεο αιιαγέο. 

5. νινθιήξσζε ησλ αιιαγώλ( κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αιιαγώλ αλεβαίλεη ε 

ζειίδα θαη έρεηε 10 κέξεο κεηά ην αλέβαζκα γηα ηπρόλ κηθξνδηνξζώζεηο ρσξίο 

επηπιένλ ρξέσζε. Αλ απαηηεζεί από ηνλ πειάηε λα βγεη επηπιένλ δνθηκαζηηθή 

έθδνζε ππάξρεη ρξώζε 40€ θαη αλεβαίλεη ην αλώηεξν κηα επηπιένλ) 

6. απνπιεξσκή ηνπ ππνινίπνπ πνζνύ-ηηκνιόγεζε 

7. αλέβαζκα ηζηνζειίδαο – εθπαίδεπζε-ζειίδα facebook-απνζηνιή ελεκεξσηηθώλ 

Κάζε site νπνηνπδήπνηε ηύπνπ κπνξεί λα γίλεη πνιπγισζζηθό κε επηπιένλ θόζηνο : 

-αλ νη κεηαθξάζεηο δνζνύλ από ηνλ πειάηε + 60% ηνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο/ γιώζζα  

-αλ ηηο κεηαθξάζεηο ηηο αλαιάβεη ζπλεξγάηεο καο ( κε εηδηθέο νηθνλνκηθέο ηηκέο πνπ 

γίλνληαη γηα εκάο) +60% ηνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο/αλά γιώζζα + θόζηνο κεηαθξάζεσλ. 

Δπίζεο ππάξρνπλ πνιιέο επηπιένλ δπλαηόηεηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε , 

πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα κε αγνξά δηάθνξσλ εξγαιείσλ κε  θόζηνο 

αγνξάο  εξγαιείνπ  αλά πεξίπησζε. 

 

 ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΡΟΩΘΗΗ 

ΠΑΚΔΣΟ  SOCIAL MEDIA  
 Δπαγγεικαηηθή ζειίδα ζην facebook , κε εξγαιείν γηα δηαγσληζκνύο, αξρηθή 

αλάπηπμή ηεο κε θίινπο, likes θιπ. 
 Πξνθηι ζε twitter, linkedin 
 Δηαηξηθό Καλάιη ζην you tube θαη δεκηνπξγία -αλέβαζκα αξρηθνύ πξνσζεηηθνύ 
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βίληεν 
Κόζηνο αλάπηπμεο: 180€ 
(πξναηξεηηθό)Κόζηνο ζπληήξεζεο(πεξηιακβάλεη  posts, δεκηνπξγία δηαγσληζκώλ, 
tweets , δεκηνπξγία νκάδσλ, αύμεζε θίισλ-likes, δεκηνπξγία βηληεν θιπ): 
80€/κήλα  
 
Email marketing:  
Απνζηνιή ελεκεξσηηθώλ ( newsletters) κε λέα, πξνζθνξέο θιπ. ζε βάζε mails  ηεο 
εηαηξίαο καο  
Κόζηνο : 50€/ ελεκεξσηηθό ( δει. αλα θνξά απνζηνιήο ζε όιε ηε βάζε mails) 
 
Sms marketing 
Απνζηνιή sms  ζε θηλεηά πειαηώλ , ζπλεξγαηώλ ζαο θιπ. 
Παξάδεηγκα παθέησλ:  
250 sms  15€ 
500 sms  25€… 
 

 
 
 
Mobile εθαξκνγέο 
Γεκηνπξγνύκε ηελ δηθή ζαο mobile εθαξκνγή  γηα λα ελεκεξώλεηε ζπλερώο ηνπο 
πειάηεο ζαο θαη λα ηνπο θέξλεηε πην θνληα ζηελ επηρείξεζή ζαο  
Κόζηνο θαηαζθεπήο custom εθαξκνγήο από 300€  ή 
Κόζηνο ππεξεζίαο ρξήζεο δηαθεκηζηηθήο mobile application 40€/κήλα  

 
Γηαθεκηζηηθέο θακπάληεο google adwords /facebook ads 
Γεκηνπξγία  θακπάληαο 100€ 
Γηαρείξηζε θακπάληαο : 100€ /κήλα 
 
Γεκηνπξγία banners  ζε άιιεο ηζηνζειίδεο 
Κόζηνο : 40€/banner 

 
 

 ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

1. Δγθαηάζηαζε -ηερληθή ππνζηήξημε δηθηύνπ  δνκεκέλεο  θαισδίσζεο  ,δηθηύσλ Η/Τ , 

SERVERS 

2. Παξνρή –εγθαηάζηαζε πιήξνπο ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ (Η/Τ, πεξηθεξεηαθά θιπ) 

3. Δγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ςεθηαθώλ ηειεθσληθώλ θέληξσλ 
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4. Πξνγξάκκαηα - εθαξκνγέο 

 

Δξσηήζεηο-απαληήζεηο 

Ση νξίδεηαη σο ζειίδα ζε έλα site? 

-ειίδα νξίδεηαη νπνηνδήπνηε πεξηερόκελν ( θέκελα ,θσηνγξαθίεο,ιηλθο θιπ) 

εκθαλίδεηαη όηαλ θάλνπκε θιηθ ζε έλα ιηλθ πρ: ζην κελνύ ηεο αξρηθήο ζειίδαο , ζε 

θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ηνπ ή ζε θάπνην banner ηεο αξρηθήο ζειίδαο πνπ νδεγεί ζε 

ζειίδα 

 

 ζην παξάδεηγκά καο είλαη έλα site 7 ζειίδσλ 

ε ηη ρξεηάδεηαη ε θηινμελία? 

-Γηα λα κπνξεί έλα site λα θαίλεηαη ζην ηληεξλεη πξέπεη λα αλέβεη ζε θάπνηνλ ζέξβεξ. Η 

ζηαζεξή ιεηηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο θαη ε θαιή πνξεία ηεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ( 

google  θιπ.) εμαξηάηαη θαηά πνιύ κεγάιν βαζκό από ηελ πνηόηεηα ηνπ ζέξβεξ θαη από 

ην εάλ ε εηαηξία πνπ θηινμελεί έλα site  έρεη άκεζε πξόζβαζε ζε απηόλ( θαη όρη απιά λα 

ηνλ λνηθηάδεη κε πξόζβαζε από έλα απιό control panel)  ώζηε λα κπνξεί λα ηνλ 

δηαρεηξίδεηαη ζε επίπεδν ππξήλα γηα λα βάδεη ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο αζθαιείαο  θαη 

λα κπνξεί λα ξπζκίζεη ηελ ηαρύηεηά ηνπ. Απηό είλαη απαξαίηεην γηα λα κελ 

παξαβηάδεηαη ε ηζηνζειίδα- λα έρεη ζηαζεξή ιεηηνπξγία- θαη λα είλαη γξήγνξε ζηελ 
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ιεηηνπξγία ηεο, ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία νη κεραλέο 

αλαδήηεζεο γηα ηελ θαιή θαηάηαμε. 

 

 

Πνηα είλαη ηα θόζηε πνπ έρσ γηα κηα ηζηνζειίδα? 

- Σν βαζηθό θόζηνο είλαη απηό ηεο θαηαζθεπήο πνπ πιεξώλεηαη εθ άπαμ, όηαλ 

ηειεηώζεη ε θαηαζθεπή. Πεξηνδηθά θόζηε είλαη απηό ηεο θηινμελίαο πνπ 

πιεξώλεηαη κηα θνξά ην ρξόλν θαη απηό ηεο θαηνρύξσζεο/αλαλέσζεο domain 

πνπ πιεξώλεηαη αλά 2 ρξόληα 

Ση πεξηιακβάλεη ην θόζηνο θηινμελίαο? 

- Πεξηιακβάλεη ην θόζηνο δηαρείξηζεο ηνπ ζέξβεξ θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ 

ππνδνκώλ ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ άςνγα θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαη 

θαιή ιεηηνπξγία ησλ ηζηνζειίδσλ. Δπίζεο ηελ δηαρείξηζε έσο 2 ινγαξηαζκώλ 

εηαηξηθώλ mails . Γελ αθνξά ηελ αλαλέσζε ή δηαρείξηζε ηεο ίδηα ηεο 

ηζηνζειίδαο. Απηή γίλεηαη από ηνλ ίδην ηνλ πειάηε ή από ηελ εηαηξία αλ 

απαηηεζεί επξύηεξε αλαλέσζε κε θόζηνο αλάινγν ηεο δνπιεηάο πνπ πξνθύπηεη. 

Θα κπνξώ λα αλαλεώλσ ηελ ζειίδα κνπ? 

- ε θάζε πειάηε παξέρεηαη εγρεηξίδην ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ θαη κηα 3σξε 

δσξεάλ ηειεθσληθή εθπαίδεπζε πνπ ηνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα κε ρξήζε ησλ 

πξνζσπηθώλ ηνπ θσδηθώλ , λα εηζέξρεηαη ζην δηαρεηξηζηηθό ηεο ζειίδαο ηνπ θαη 

λα αιιάδεη θείκελα , θσηνγξαθίεο θιπ, λα πξνζζέηεη επηπιένλ ζειίδεο( θαη 

πξντόληα αλ πξόθεηηαη γηα eshop)  ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο. Αλ 

απαηηεζνύλ ζην κέιινλ επξύηεξεο αιιαγέο ή αλαλέσζε ηεο ηζηνζειίδαο πέξαλ 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πειάηε , ηηο αλαιακβάλεη ε εηαηξία κε θνζηνιόγεζε αλά 

πεξίπησζε. 

 

Η ηζηνζειίδα  κνπ αλήθεη? 

-αθώο θαη ζαο αλήθεη. Αλ θάπνηα ζηηγκή δηαθνπεί ε ζπλεξγαζία ζαο κε ηελ εηαηξία καο 

ζα ιάβεηε όια ηα απαξαίηεηα αξρεία ηνπ site γηα λα ηελ κεηαθέξεηε όπνπ επηιέμεηε, κε 



 
Υπηρεςίεσ Πληροφορικήσ 

Ι. Θεοφιλοποφλου 9 Πάτρα, 6945277590 & 6943969868,  
info@web-creation.gr, www.web-creation.gr 

We do not develop webpages…we develop your dreams! 

 

 Σελίδα 8 
Όλεσ οι υπηρεςίεσ παρζχονται με βάςη τουσ όρουσ χρήςησ υπηρεςιών , που βρίςκονται 
αναρτημζνοι ςτην διεφθυνςη  http://www.web-creation.gr/  
   
 

δεδνκέλν θπζηθά όηη ζηακαηάεη θάζε επζύλε ηεο εηαηξίαο καο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

θαη πνξεία ηεο ηζηνζειίδαο θαη απηή ηελ αλαιακβάλεη πιένλ ε εηαηξία πνπ ζα επηιέμεηε. 

 

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπκε ην έξγν ηεο θαηαζθεπήο-θηινμελίαο 

ηζηνζειίδαο,  παξαθαινύκε όπωο καο απαληήζεηε ζην email  

info@web-creation.gr  όηη απνδέρεζζε ηελ πξνζθνξά καο θαη 

θαηαζέηεηε ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 30% ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο  

ζηνλ παξαθάηω ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό, ωο πξνθαηαβνιή γηα ηελ 

έλαξμε ηνπ έξγνπ: 

ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ   
Αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ: GR40 0171 4130 0064 1301 0118 381   
ΔΙΚΑΙΟΤΥΟ:  ΓΑΠΑΡΑΣΟΤ ΟΦΙΑ 

mailto:info@web-creation.gr

