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Οικονομική προσφορά αποκλειστικά για μέλη της
Ε.Α.Ν.Δ.Α.
Σχεδίαση και Φιλοξενία Ιστοσελίδας
Αξιότιμα μέλη της Ε.Α.Ν.Δ.Α.,
Η εταιρία μας ειδικεύεται στη σχεδίαση και φιλοξενία ιστοσελίδων σε
WordPress.
Σχεδιάζουμε ιστοσελίδες, τις οποίες φιλοξενούμε σε διακομιστές (servers)
ειδικά διαμορφωμένους για την βέλτιστη απόδοση της προαναφερθείσας
πλατφόρμας. Οι διακομιστές φιλοξενίας των ιστοσελίδων έχουν διαμορφωθεί
σε συνεργασία με μεγάλη εταιρία παροχής υπηρεσιών WordPress Hosting, και
η διανομή των ιστοσελίδων στους επισκέπτες υλοποιείται σε συνεργασία με
την CloudFlare (εταιρία κολοσσός στις υπηρεσίες προστασίας και διανομής
περιεχομένου).
Επωφεληθείτε συνδυάζοντας σχεδίαση και φιλοξενία. Δείτε τη συλλογή μας
από σχέδια ιστοσελίδων, αποκλειστικά κατασκευασμένα για Δικηγόρους
στον σύνδεσμο https://www.wtech.gr/offers/#lawyer (ή όποιο άλλο σχέδιο στην
σελίδα των προσφορών), και διαλέξτε εκείνο που ταιριάζει στο δικό σας γραφείο.
 Αποκτήστε μια εξαιρετική σχεδίαση με εξαιρετικά χαμηλό κόστος,
από σχέδια προεπιλογής.
 Διασφαλίστε μια συνέχεια στη διαδικτυακή σας παρουσία.
 Ξενοιάστε από τα κόστη συντήρησης για 6 έτη.
 Τα αναλαμβάνουμε ΟΛΑ εμείς! Εσείς μας δίνετε απλά το υλικό
(κείμενα – φωτογραφίες).

Η προσφορά 10 σημείων περιλαμβάνει τα εξής:
1. Πακέτο φιλοξενίας Supercharged WordPress για 6 έτη.
2. Domain name της επιλογής σας με κατάληξη .com ή .gr για 6 έτη.
3. Επιλογή ενός μοντέρνου σχεδίου από την συλλογή μας που θα βρείτε στο
https://www.wtech.gr/offers.
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4. Ενσωμάτωση Google Analytics και καταχώρηση της ιστοσελίδας στο Google
Search Console.
5. Ενσωμάτωση υπηρεσίας διανομής της ιστοσελίδας από 100+ σημεία σε όλο
τον κόσμο, με βάση την γεωγραφική θέση του επισκέπτη και ενεργοποίηση
Railgun.
6. Εγκατάσταση πιστοποιητικού SSL.
7. Βελτιστοποίηση φόρτωσης περιεχομένου.
8. Βελτιστοποίηση εμφάνισης και φόρτωσης περιεχομένου για φορητές
συσκευές.
9. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού αυτόματου εντοπισμού και
αφαίρεσης κακόβουλου κώδικα.
10. Backup βάθους έως 14 ημερών.
Τα κείμενα και οι φωτογραφίες/βίντεο παρέχονται από εσάς, πριν την έναρξη της
σχεδίασης μέσω ειδικής φόρμας που θα σας αποσταλεί.

Αρχικό κόστος 620 €
(6ετής φιλοξενία 590 € – Κόστος σχεδίου 0 € – Κόστος domain 30 €)

Τιμή για μέλη της Ε.Α.Ν.Δ.Α. 540 €

Δυνατότητα Ενοικίασης (σχέδιο με φιλοξενία) ανά έτος, με προνομιακή τιμή 129 €
αντί 149 € , χωρίς όμως να περιλαμβάνεται το κόστος domain (20€/2ετία).

*Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ - Δυνατότητα ενδοκοινοτικής συναλλαγής με
μηδενικό ΦΠΑ.
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Επιπλέον δυνατότητες
1. Δημιουργία λογότυπου για το γραφείο σας με κόστος 80€ (αρχ. κόστος 90€).
2. Δυνατότητα αλλαγής σχεδίου (από την συλλογή έτοιμων σχεδίων) ανά πάσα
στιγμή στη διάρκεια της 6ετίας, με κόστος 50€ (αρχ. κόστος 60€).
3. Δημιουργία εταιρικού λογαριασμού σε Social Media (πχ. Twitter, Facebook
κτλ). Το κόστος καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης.
4. Campaigns σε Google AdWords, και Social Media (πχ FaceBook, Twitter
κλπ) - Το κόστος καθορίζεται και προσαρμόζεται με βάση το πλήθος αλλά και
το μέγεθος του campaign.
5. Αναρτήσεις δημοσιεύσεων σε FaceBook, Twitter και LinkedIn - To κόστος
καθορίζεται και προσαρμόζεται με βάση το πλήθος των αναρτήσεων.
*Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ - Δυνατότητα ενδοκοινοτικής συναλλαγής με
μηδενικό ΦΠΑ.

Τρόποι πληρωμής:
Μπορείτε νε εξοφλήσετε
1. με οποιαδήποτε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα
2. με PayPal
3. με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό εξωτερικού

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την προσφορά, μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας.
Με τιμή,
Βίκτωρ Γασπαράκης
εκ μέρους της VV Tech LTD

6942 84 22 54
210 300 1249
v.gasparakis@wtechdesign.com
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