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Internetul se mișcă acum în folosul tău

Servicii web complete.
Un singur furnizor e mai eficient decât 5 diferiți !
Varianta de a avea un singur furnizor pentru toate serviciile legate de web, de la dezvoltarea site-ului, la mentenanţă, găzduire
web, promovare, s-a dovedit a fi cea mai rentabilă şi eficientă pentru clienţi, mai ales că un astfel de furnizor poate întelege
mult mai bine inter-conexiunile întregului proces, rezolvând problemele cu mai mare rapiditate decât un furnizor axat pe un
serviciu singular.
Este mai comod să colaborezi cu o singură firmă care rezolvă toate problemele tehnice. În caz contrar - sa fim serioşi - nimeni
nu are timp şi chef să fie plimbat ca o minge de ping-pong între furnizori diferiţi pentru înregistrare domenii, realizare site-uri,
administrare conţinut, găzduire web, optimizare şi promovare pe motoare de căutare, etc.

Webdesign / programare web
Avem experienţa necesară în realizarea de site-uri cu conţinut dinamic, ce utilizează baze de date, mecanisme de autentificare,
tehnologii de ultimă oră în domeniul dezvoltării web. Avem in portofoliu proiecte web realizate pentru diverse institutii,
organizaţii şi societăţi comerciale: site-uri profesionale, ce respecta standardele web actuale, gazduite pe serverele proprii din
România, cu disponibilitate garantata de cel puţin 99.9%/an.

Pachet

Descriere site

Website
Minimal

Site de dimensiuni minime, cu prezentarea obiectului de activitate şi
date de contact.
Maxim 5 capitole/5 pagini, design personalizat

Website
Prezentare

Site de prezentare ce poate conţine prezentarea detaliată a firmei şi a
ofertei de produse/servicii, pagină de contact, eventual formulare
feedback/comanda, etc.
Ideal pentru o afacere de dimensiuni mici sau medii. Maxim 10
capitole/20 pagini, design personalizat.

Preţ
800 – 1.200 lei

1.500 – 2000 lei

Site complex ori aplicație web ce utilizează baze de date.
Website
Recomandat firmelor ce au nevoie ca pagina web să folosească baze de
Complex
2000 - 5000 lei
date. Informaţie nelimitată, design deosebit, administrare proprie
Aplicație Web
continut.

** Pentru versiuni în alte limbi decat romana a site-ului se va adăuga încă 30% din preţul lui pentru prima limbă şi 20% pentru a
doua limbă.
În preţul tututor pachetelor de mai sus sunt incluse următoarele servicii:
● Asistenţă pentru achiziţionarea unui domeniu de internet (.ro,.com etc)
● Optimizare site pentru motoare de căutare standard
● Înscrierea site-ului în principalele motoare de căutare din ţară şi străinătate, cât şi la cele mai importante portaluri de
gen

Şabloane
Dacă nu doriţi design personalizat vă puteţi alege unul dintre şabloanele disponibile sub licenţă Creative Commons ce vi le
punem la dispoziţie. Preţul site-ului va fi mai mic cu 200 lei.

Găzduire web
Pentru ca pagina dvs. web şi email-urile asociate să funcţioneze, ele trebuie găzduite pe un server, acccesibil Oferim serviciul de
găzduire web pe servere în administrare proprie aflate in centre de date profesionale si garanţia de uptime 99.9% pe an,
menţinut la acest nivel de ani buni.
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Avem peste 9 ani de experienţă în oferirea serviciilor web, incluzând 8 ani de experienţă în găzduire web.
Mai multe detalii despre acest serviciu la adresa: http://www.criosweb.ro/gazduire-web.php

Înregistrare domenii
Înregistrarea domeniului reprezintă dreptul de a utiliza exclusiv un nume de domeniu de genul firma.ro

Cu găzduire

Fără găzduire

Inregistrare domeniu .ro

35 €
(preţ special)

40 €

Inregistrare domeniu .eu

9.6 €/an
(preţ special)

11 €/an

Inregistrare domeniu .com

10.8 €/an

13 €/an

Inregistrare domeniu .net

10.8 €/an

13 €/an

Inregistrare domeniu .org

10.8 €/an

13 €/an

Inregistrare domeniu .biz

10.8 €/an

13 €/an

Inregistrare domeniu .info

10.8 €/an

13 €/an

Inregistrare domeniu .name
La preţurile de mai sus se adaugă 24% TVA.

10.8 €/an

13 €/an

Administrare website
Modificările în pagina se pot face pe baza unui abonament, ce are preţul raportat la cantitatea de informaţii modificată, în
funcţie de valoarea site-ului.
Modificările se pot face şi la cerere, fără plata acestui abonament. Tarifele vor fi negociate în acel moment.

SEO şi înscriere în motoare de căutare
Promovarea site-ul se poate face prin mai multe metode. În primul rând site-ul trebuie sa fie găsit pe motoare de căutare.
Optimizarea pentru motoare de cautare reprezintă în principiu intervenţia făcută în codul sursă al paginilor ce are ca scop
dezvoltarea şi concentrarea cuvintelor cheie reprezentative pentru obiectul de activitate al site-ului astfel încât să primească
poziţii de top in rezultatele căutărilor şi implicit mai mulţi vizitatori.
Ce facem ?
Datorită experienţei in domeniul SEO (Search Engine Optimization), reuşim să obţinem de obicei o pozitionare bună pe
motoarele de căutare pentru site-ul clienţilor folosind cuvintele cheie alese.
Prin serviciul de optimizare pentru motoare de cautare, se urmăreşte ameliorarea poziţionarii website-ului în motoarele de
căutare, în următoarele etape:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sesiune consultare obiective şi funcţionalitate;
optimizare functionalitate site;
creare şi optimizare meta taguri;
optimizare titlu pagina;
optimizare text;
optimizare link-uri;
aplicare tehnici speciale de optimizare testate de noi cu succes de-a lungul timpului
înscriere site în motoarele de căutare de top şi directoare web;
monitorizare poziţionare site în motoarele de căutare pentru cuvintele cheie alese;
recomandări promovare site şi pentru îmbunătăţirea uzabilităţii.

Ce NU facem ?
Ceea ce nu facem, şi considerăm ca fiind un gest neprofesionist este să garantăm poziţionarea printre primele rezultate. Deşi
există anumite persoane/firme care garantează inconştient sau nu acest lucru, credem că este cinstit să vă promitem ca vom
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face tot ce ne stă în putinţă pentru a vă imbunătăţi rezultatele într-un mod onest şi permis, dar a promite/garanta un lucru ce nu
depinde deloc de noi ar insemna lipsă de seriozitate. Motoarele de căutare calculează relevanţa şi ierarhia site-urilor după reguli
secrete. Nimeni nu poate controla modul cum se comportă acel motor de căutare, ci poate doar aplica anumite strategii de
optimizare care dau de cele mai multe ori rezultate bune.
De asemenea, suntem total împotriva folosirea oricărui tip de strategii nepermise (ferme de link-uri, promovare prin SPAM, text
ascuns, pagini duplicat, pagini intrare fără relevanţă pentru subiect, etc). Vom optimiza site-ul doar prin metode de tipul "white
hat SEO", site-ul va avea o creştere mai lentă, dar naturală, sănătoasă. Aceste metode se dovedesc a fi pe termen lung cele
eficace. Folosind metode nepermise, efectele negative ce apar după creşterile de scurtă durată pot fi greu de îndepărtat şi pot
duce la penalizarea, chiar excluderea site-ului din indexul motoarelor de căutare.
M-aţi convins. Cât costă ?
Serviciul avansat de optimizare pentru motoare de căutare şi inscriere in motoare de căutare costă 300 EURO şi se va
desfăşura pe parcursul a trei luni.
Serviciul standard de optimizare pentru motoare de cautare este inclus in preţul site-ului realizat de noi.
De ce CRIOSWEB ?
Este simplu. Pentru ca suntem printre cei mai buni. Datorita vastei experiente de peste 9 ani, si a bogatului portofoliu de
institutii, organizatii si societati comerciale cu care am colaborat, aveti garantia ca lucrati cu una dintre cele mai importante
firme de profil din tara. Am realizat peste 130 site-uri. Pe majoritatea le gazduim noi. Printre beneficiari gasiti multe firme si
institutii de care ati auzit probabil. Proiectele sunt livrate mereu la timp şi garanţia calităţii este oferită prin respectarea
standardelor oficiale W3C.
Portofoliul web este disponibil la adresa http://criosweb.ro/portofoliu.php

Cu speranţa unei bune colaborări,
aşa cum ne place să avem cu toţi clienţii noştri,

Lucian SABO
project manager

Aleea Griviţei, Bl. 8A, Sc. B, Et 1, Ap. 25
Târgovişte, Dâmboviţa
[T] +40–724-33–70-60
[E] sales@criosweb.ro
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