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Árajánlat

Ajánlat száma

22009

Ajánlat tárgya

weboldal fejlesztés

Ajánlat száma: 22009
Ajánlat tárgya: weboldal fejlesztés
Köszönöm árajánlatkérésed. Az alábbi az ajánlatom a weboldal elkészítésére.
Weboldal:
• Grafika: modern, mobilbarát, ergonómikus webdesign
• Menüpontok:
o bemutatkozás
o szolgáltatások: ács munkák, tetőfedés, cserepeslemez, bádogozás, teljes szerkezet, terasz,
ereszcsatorna, pala felújítás, festés
o kapcsolat: email cím, telefonszám
o referenciák
Árajánlatunk a fent említett funkciókra:
• Grafikai tervezés: 170.000 Ft+áfa
• 2 nyelvű weboldal fejlesztés, és tartalmak feltöltése: 410.000 Ft+áfa
• Összesen: 580.000 Ft+áfa (bruttó 736.600 Ft)
• A fejlesztés megkezdésekor fizetendő előleg a végösszeg 50%-a, melyet díjbekérő alapján kell
utalni. (bruttó 368.300 Ft)
• Weboldal karbantartás: weboldal és bővítmények havi frissítése, biztonsági mentések: 24.000
Ft+áfa/év
• .hu domain fenntartás: 2.500 Ft+áfa/év
• Tárhelyszolgáltatás: 12.000 Ft+áfa/év
Egyéb információk:
• Az alap keresőoptimalizálási feladatokat elvégezzük az oldalon.
• A weboldal Wordpress rendszerben fog készülni. A weboldalhoz adminisztrációs felület tartozik,
ezen keresztül az ügyfél tudja a weboldal nagy részének tartalmát módosítani.
• A honlap megjelenése mobilbarát lesz, igazodni fog a megjelenítő eszköz felbontásához.
• A weboldalba implementáljuk az ingyenes Google Analytics követőkódját, amelynek felületén
lehet követni a weboldal látogatottságát.
• A honlapon elhelyezzük a jogszabályok szerint kötelező sütikezelésről szóló felugró ablakot, és az
impresszumot.
Elkészítési határidő:
• Az előleg beérkezésétől számított 16 hét.
Ajánlat érvényessége: Jelen ajánlatunk a kiállítástól számított 7 napig érvényes.
Hogyan rendelheted meg szolgáltatásunkat? Erre az emailre válaszolva várjuk megrendelésed.

Kiemelt partnereink:
•

Heineken Hungária Zrt. | Nyírerdő Zrt. | Stettin-Hungaria Kft. | Schneider Óra-Ékszer | Foton Ajtó
és Ablak | Autopro.hu

Néhány referenciánk:
•
•
•
•

https://digitop.hu
https://www.stettin-hungaria.hu
https://solymos-design.net
https://fact-plus.hu
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•
•

https://www.somatech.hu
https://kastelyszallodak.hu

Ügyfeleink mondták rólunk:
•

„Nagyon jó munkát végzett a Webpole a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. új weboldalának
elkészítésekor. Kreatív megoldásokat alkalmaztak úgy, hogy közben maximálisan figyelembe
vették a kéréseinket is. Az eredmény egy korszerű, átlátható, jól kezelhető honlap lett. Csak
ajánlani tudjuk őket.”
Juhász Lajos, a NYÍRERDŐ Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese
• „A Webpole az én vállalkozásom számára valóban meghozta a remélt sikert. Remek kapcsolatot
sikerült kialakítanunk egymással, ami a sikerünk záloga. Összefoglalva, mindenkinek csak ajánlani
tudom!”
Salamon Kornél, Salamon Motor (Facebook)
• „Több éve dolgozunk együtt. Megbízható, kreatív csapat!”
Szammer István, ügyvezető, autopro.hu (Google)
Bármilyen felmerülő kérdés esetén készséggel állok rendelkezésedre telefonon, emailben, vagy
személyesen.
Sopron, 2022. 03. 05.
Üdvözlettel:

Fellner Tamás, ügyvezető
Webpole Online Megoldások
m: +36 20 3978937
c: Sopron, II. Rákóczi Ferenc u. 5.
w: webpole.hu e: fellner.tamas@webpole.hu
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