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Σχεδιασμός  ιστοσελίδας  

 

 Καςαρκεσή δσμαμικήπ ιρςξρελίδαπ με σφηλό αιρθηςικό απξςέλερμα  

 Χοήρη slideshow , light box , modal pop up αμάλξγα με ςιπ απαιςήρειπ ςξσ πελάςη.  

 Δημιξσογία ςχμ απαοαίςηςχμ μεμξύ  

 Δημιξσογία τόομαπ επικξιμχμίαπ με ρςξιυεία πξσ θέλει ξ πελάςηπ .  

 Δημιξσογία banner  

 Δημιξσογία blog – μέχμ με εύκξλξ ςοόπξ αμαμέχρηπ 

 Δσμαςόςηςα αμαζήςηρηπ ρςημ ιρςξρελίδα αμ ζηςηθεί 

 Σύρςημα registration υοηρςώμ , και πεοιευόμεμξ μόμξ για registered υοήρςεπ 

 ρσμβαςό με κιμηςά και Tablet 

 Δσμαςόςηςα πξλύγλχρρξσ πεοιευξμέμξσ 

 Σςαςιρςικά ρςξιυεία – google analytics 

 

Δυναμικό σφστημα διαχείρισης 

Διαπιρςεσμέμξι υοήρςεπ μπξοξύμ πξλύ εύκξλα μα ςοξπξπξιήρξσμ ςξ πεοιευόμεμξ ςηπ 
ρελίδαπ ραπ.  Σε έμα πξλύ τιλικό πεοιβάλλξμ  μπξοξύμ μα δημιξσογξύμ , ςοξπξπξιξύμ 
άοθοα , μέα , τχςξγοατίεπ  κείμεμα κλπ . Η όλη διαυείοιρη γίμεςαι πάμχ ρςημ ιρςξρελίδα  
εμώ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ιρςξρελίδαπ  θα γίμει εκπαίδεσρη ρςημ υοήρηπ ςηπ. 

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ιστοσελίδας  

 

 Δσμαςόςηςα auto post μέχμ κλπ ρςξ Facebook  

 Δμρχμάςχρη Social Media 

 Δμρχμάςχρη Google analytics  

 Δμρχμάςχρη Google Map  

 Eμρχμάςχρη ςευμξλξγίαπ Rss 

 Χοήρη ειδικώμ τίλςοχμ ( firewall ) για ςημ αρτάλεια ςηπ ιρςξρελίδαπ ραπ  

 Διδικό λξγιρμικό ασςξμαςξπξιημέμξσ backup  

 



 

 

Νίκης 14 ,  55535 Πυλαία Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 231 220 30 35 
Fax: 231 092 46 32 

E-mail: info@toastedweb.gr 
Web: www.toastedweb.gr 

 

 

Σφστημα σεμιναρίων 

Η ρελίδα ςξσ κάθε ρεμιμαοίξσ θα δημιξσογηθεί με όρα πεδία υοειάζξμςαι καςά απαίςηρη 
ςξσ πελάςη. Θα γίμει η βέλςιρςη ςανιμόμηρη ώρςε ξ υοήρςηπ με 2-3 κλικ μα βοει ασςό πξσ 
θέλει. Ασςό πεοιλαμβάμει πξλλαπλά μεμξύ , αμαζήςηρη με τόομα , με tags, ρσυμέπ 
εοχςήρειπ , πιρςξπξιήρειπ κλπ. Θα σπάουει και δσμαςόςηςα αμαζήςηρηπ εμεογώμ 
ρεμιμαοίχμ. Θα δημιξσογηθεί μηςοώξ ειρηγηςώμ και ρύμδερη με ςα ρεμιμάοια 

Προώθηση ιστοσελίδας  

 

 Μελέςη πιθαμώμ λένεχμ - ποξςάρεχμ  για ςημ καλύςεοη απόδξρη ςηπ ιρςξρελίδαπ 

ραπ ρςξ Google  

 Sef Url  

 Χοήρη βαρικώμ καμόμχμ SEO ( Η1 , Η2 tags, alternative image tags )  

 Δημιξσογία Sitemap και δήλχρη ςξσ ρςξ Google Web tools  

 Δημιξσογία facebook profil 

 Optimization ςηπ ιρςξρελίδαπ για αύνηρη ςηπ ςαυύςηςαπ ( cache , gzip , css 

compression κ.ά.)  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας 

 

 Γλώρρα ποξγοαμμαςιρμξύ Php  

 Βάρη δεδξμέμχμ mysql 
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Κόστος  

Κόςτοσ ιςτοςελίδασ : 800 ευρώ  . Περιλαμβάνεται φιλοξενία ιςτοςελίδασ για 1 έτοσ  

Τρόποσ πληρωμήσ: 30% τησ ςυνολικήσ αξίασ με την υπογραφή τησ παρούςασ προςφοράσ, το υπόλοιπο 

70% με την παράδοςη του έργου. 

Η εταιρεία μασ αναλαμβάνει να περάςει ενδεικτικό αριθμό ςεμιναρίων και να ςασ εκπαιδεύςει για τα 

υπόλοιπα 

Οι παραπάνω τιμέσ δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.  

Έξτρα γλώςςα : +100 ευρω  Δεν περιλαμβάνονται μεταφράςεισ 

Χρονοδιάγραμμα 

Μετά την έγκριςη του δημιουργικού και την παράδοςη όλου του υλικού από εςάσ η ιςτοςελίδα θα 

παραδοθεί ςε 10 εργάςιμεσ μέρεσ 

 

Υποςτήριξη  

Μετά την δημοςίευςη τησ ιςτοςελίδασ και για 6 μήνεσ παρέχουμε δωρεάν τεχνική ςτήριξη και 

αναβαθμίςεισ όπωσ περιγράφονται ςτην ιςτοςελίδα μασ  http://www.toastedweb.gr/υποςτήριξη.html 

 

 

Ο πελάτησ                                                                                                                                       

Αλέξησ Βαςιλείου  

ToastedWeb 
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Παράρτημα - Όροι ςυνεργαςίασ 

 

1. Το υλικό τησ ιςτοςελίδασ δηλαδή κείμενα banner φωτογραφίεσ ανήκουν ςε εςάσ και μετά την 
ανάρτηςη τησ ιςτοςελίδασ και την εξόφληςη τησ μπορούν να ςασ παραδοθούν και να τα 
χρηςιμοποιήςετε όπου θέλετε όπωσ έχουν ή και να προχωρήςετε ςε τροποποίηςή τουσ κατά 
βούληςη 

2. Η ιςτοςελίδα  μετά την ανάρτηςη και την εξόφληςη τησ ανήκει ςε εςάσ οπότε και θα ςασ 
παραδοθούν οι κωδικοί πλήρουσ πρόςβαςησ ςε αυτή. Παράλληλα ςε περίπτωςη απώλειασ 
κωδικών κι εφόςον η ιςτοςελίδασ φιλοξενείται ςε δικούσ μασ server θα πραγματοποιείται 
επανέκδοςη κωδικών κατόπιν αιτήματόσ ςασ ανά πάςα ςτιγμή. 

3. Με την φιλοξενία τησ ιςτοςελίδασ ςε δικούσ μασ server, έχετε πλήρη πρόςβαςη ςτα δεδομένα 
ςασ και ςτο cpanel 

4. Σε καμία περίπτωςη δεν είμαςτε υπεύθυνοι για το υλικό και τισ φωτογραφίεσ που μασ δίνετε , 
θεωρώντασ ότι πρόκειται για γνήςιο υλικό ή με άδεια αναδημοςίευςησ και χρήςησ. Το ίδιο 
ιςχύει και για οποιοδήποτε υλικό αναρτηθεί μετά την παράδοςη τησ ιςτοςελίδασ.  Σε 
περίπτωςη δικιά ςασ υπαιτιότητασ ςτην καθυςτέρηςη αποςτολήσ υλικού ή μεταφράςεων 
μετά την παρουςίαςη του πρώτου demo τησ ιςτοςελίδασ ςασ θα ςασ ζητηθεί η εξόφληςη τησ 
ιςτοςελίδασ  

5. Σε περίπτωςη ανάρτηςησ τησ ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο , ακόμα και αν υπάρχουν 
εκκρεμότητεσ , θα πρέπει να γίνεται εξόφληςη και τιμολόγηςη ενώ δεςμευόμαςτε για την 
περαίωςη των εκκρεμοτήτων    

6. Οι εκτιμώμενεσ τιμέσ βαςίζονται ςτον αριθμό των ημερών που υπολογίζουμε ότι θα 
χρειαςτούμε να ικανοποιήςουμε όλα όςα μασ έχετε πει και έχουμε ςυμφωνήςει ότι θέλετε να 
πετύχετε. Αν όμωσ έχετε αλλάξει τη γνώμη ςασ, θέλετε να προςθέςετε επιπλέον ςελίδεσ ή 
πρότυπα ςελίδων ή ακόμα νέεσ πτυχέσ ςτη λειτουργικότητα εκτόσ των ςυμφωνημένων ,  θα 
πρέπει να ςυμφωνήςουμε από κοινού ςτο κόςτοσ των πρόςθετων αλλαγών, το οποίο και θα 
υπολογιςτεί βάςει του εκτιμώμενου χρόνου ολοκλήρωςήσ τουσ 

 
 
 

 


