
Τα στοιχεία σας για την δημιουργία του Project σας

Οι ερώτησεις στο παρόν αρχείο  εχουν πληροφοριακό χαρακτήρα. Για να  

σχεδιάσω τον ιστότοπο σας οσο το δυνατόν καλύτερα. Φίλιππος Δάγκας 

“Webdesigner” στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Σας παρακαλώ, να δώσετε 

ιδιαίτερη προσοχή των απαιτούμενων πεδίων *, πρεπει σε καθε περίπτωση να 

συμπληρωθούν, διαφορετικά δεν ειναι για εμένα δυνατόν να ξεκινήσω την ανάπτυξη 

του ιστότοπου σας.

1.Ερωτήσεις σχετικά προσωπικών στοιχείων

Ερώτηση 1.1: Πως ονομάζεται ο υπεύθυνος επικοινωνίας στην εταιρεία σας; *

Η Απάντηση σας  στην 
ερώτηση 1.1:

 

Ερώτηση 1.2: Πως ονομάζεται η εταιρεία σας;

Η Απάντηση σας  στην 
ερώτηση 1.2:

Ερώτηση 1.3: Μπορείτε να δώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας;

Η Απάντηση σας  στην 
ερώτηση 1.3:
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Ερώτηση 1.4:  Μπορείτε να δώσετε την ηλεκτρονική διευθύνση σας (E-Mail); *

Η Απάντηση σας  στην 
ερώτηση 1.4:

2. Ερωτήσεις σχετικά της εταιρεία σας

Ερώτηση 2.1: Τι ακριβώς προσφέρει η εταιρεία σας; *

Η Απάντηση σας  στην 
ερώτηση 2.1:

Ερώτηση 2.2: Ποιοι ειναι οι άμεσοι ανταγωνιστές σας;

Η Απάντηση σας  στην 
ερώτηση 2.2:

Ερώτηση 2.3: Τι σας ξεχωρίζει απο τους ανταγωνιστές σας;

Η Απάντηση σας  στην 
ερώτηση 2.3:

Ερώτηση 2.4: Ποια ειναι η χωρικότητα του ιστότοπου σας;

Παρακαλώ, επιλέξτε:

Τοπικά

Περιφερειακά

Εθνικά

Διεθνείς
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3. Ερωτήσεις σχετικά  του Project σας

Ερώτηση 3.1: Ποιος ειναι ο κύριος στόχος, για το νέο ιστότοπο σας;

Η Απάντηση σας  στην 
ερώτηση 3.1:

Ερώτηση 3.2: Εχετε ήδη εναν ιστότοπο και με τι εισαστε δυσαρεστημένοι;

Η Απάντηση σας  στην 
ερώτηση 3.2:

Ερώτηση 3.3: Χρειάζεστε πρόσθετες υπηρεσίες εκτός απο την ανάπτυξη ιστότοπου;

Η Απάντηση σας  στην 
ερώτηση 3.3:

Ερώτηση 3.4: Παρακαλώ, επιλέξτε ενα πακέτο προσφοράς

 Πακέτο Special (Αξία 150,- € + 19% ΦΠΑ)

 Πακέτο Base (Αξία 250,- € + 19% ΦΠΑ)

 Πακέτο  Premium (Αξία 450,- € + 19% ΦΠΑ)

Ερώτηση 3.5: Ποια ειναι η προσθεμία για την δημιουργία ιστότοπου;
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Η Απάντηση σας  στην 
ερώτηση 3.5:

Ερώτηση 3.6: Προσθέστε πληροφορίες που μπορεί να ειναι χρήσιμες για το Project

Η Απάντηση σας  στην 
ερώτηση 3.6:

4. Ερωτήσεις σχετικά του σχεδιασμού και της λειτουργηκότητας

Ερώτηση 4.1: Υπάρχουν οδηγίες για το σχεδιασμό του ιστότοπού σας;

Η Απάντηση σας  στην 
ερώτηση 4.1:

Ερώτηση 4.2: Ποια απο τα παρακάτω υλικά πιθανόν θα χρησιμοιήσετε στον 
ιστότοπο σας;

Παρακαλώ, επιλέξτε:

 Κείμενα

 Εικόνες

 Βίντεο

 Πίνακες

 Μαθηματικοί κανόνες/εκφράσεις ή Κώδικα

 Διαδραστικά στοιχεία

Ερώτηση 4.3: Ποια απο τα παρακάτω υλικά ειναι διαθέσιμα;

Παρακαλώ, επιλέξτε:

 Εταιρειακό λογότυπο

 Ιδιογραφικό υλικό
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 Αλλα

Ερώτηση 4.4: Σε ποιες γλώσσες θέλετε να προσφέρετε τον ιστόυοπο σας;

Η Απάντηση σας  στην 
ερώτηση 4.4:

Ερώτηση 4.5: Υπαρχουν ιστοσελίδες που σας αρέσουν; Τι σας αρέσει ιδιαίτερα, τι οχι;

Η Απάντηση σας  στην 
ερώτηση 4.5:

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 * 

Συμφωνώ, οτι τα στοιχεία μου θα συλλεχθούν και θα υποβληθούν για επεξεργασία 

με τη αποστολή της φόρμας.

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μετα την επεξεργασία των στοιχείων σχετικά του 

“Project” σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκάτεθεσή σας ανά πάσα στιγμή 

μεσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση

Λεπτομερής πληροφορίες σχετικά με τη διαχείρηση των δεδομένων χρήστη 

μπορούν να βρεθούν στα 
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Νομικά του ιστότοπου μου

Philipp Dangas, 13.06.19
Απαιτούμενο πεδίο, πρεπει να ενεργοποιηθεί



 Σύσταση                                      Επικοινωνία                             Σύνδεσμοι

Webdesign μεσα απο τη καρδιά της ρηνανίας     Κινητό: +49 (0157) 78 28 45 27                          Νομικά

Φίλιππος Δάγκας                                                      E-Mail: info@philipp-dangas.de                       Όροι χρήσης

40223 Ντίσελντορφ/Γερμανία                                  Website: του Φίλιππου Δάγκα                               Στοιχεία Project

Σελίδα 6 απο 6

https://webdesigner.philipp-dangas.de/greek/impressum.el.php
https://webdesigner.philipp-dangas.de/greek/#stoixeia-project
https://webdesigner.philipp-dangas.de/greek/datenschutz.el.php
https://webdesigner.philipp-dangas.de/greek/index.php
mailto:info@philipp-dangas.de

	Τα στοιχεία σας για την δημιουργία του Project σας
	1.Ερωτήσεις σχετικά προσωπικών στοιχείων
	Ερώτηση 1.1: Πως ονομάζεται ο υπεύθυνος επικοινωνίας στην εταιρεία σας; *
	Η Απάντηση σας στην ερώτηση 1.1:

	Ερώτηση 1.2: Πως ονομάζεται η εταιρεία σας;
	Η Απάντηση σας στην ερώτηση 1.2:

	Ερώτηση 1.3: Μπορείτε να δώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας;
	Η Απάντηση σας στην ερώτηση 1.3:

	Ερώτηση 1.4: Μπορείτε να δώσετε την ηλεκτρονική διευθύνση σας (E-Mail); *
	Η Απάντηση σας στην ερώτηση 1.4:


	2. Ερωτήσεις σχετικά της εταιρεία σας
	Ερώτηση 2.1: Τι ακριβώς προσφέρει η εταιρεία σας; *
	Η Απάντηση σας στην ερώτηση 2.1:

	Ερώτηση 2.2: Ποιοι ειναι οι άμεσοι ανταγωνιστές σας;
	Η Απάντηση σας στην ερώτηση 2.2:

	Ερώτηση 2.3: Τι σας ξεχωρίζει απο τους ανταγωνιστές σας;
	Η Απάντηση σας στην ερώτηση 2.3:

	Ερώτηση 2.4: Ποια ειναι η χωρικότητα του ιστότοπου σας;
	Παρακαλώ, επιλέξτε:


	3. Ερωτήσεις σχετικά του Project σας
	Ερώτηση 3.1: Ποιος ειναι ο κύριος στόχος, για το νέο ιστότοπο σας;
	Η Απάντηση σας στην ερώτηση 3.1:

	Ερώτηση 3.2: Εχετε ήδη εναν ιστότοπο και με τι εισαστε δυσαρεστημένοι;
	Η Απάντηση σας στην ερώτηση 3.2:

	Ερώτηση 3.3: Χρειάζεστε πρόσθετες υπηρεσίες εκτός απο την ανάπτυξη ιστότοπου;
	Η Απάντηση σας στην ερώτηση 3.3:

	Ερώτηση 3.4: Παρακαλώ, επιλέξτε ενα πακέτο προσφοράς
	Ερώτηση 3.5: Ποια ειναι η προσθεμία για την δημιουργία ιστότοπου;
	Η Απάντηση σας στην ερώτηση 3.5:

	Ερώτηση 3.6: Προσθέστε πληροφορίες που μπορεί να ειναι χρήσιμες για το Project
	Η Απάντηση σας στην ερώτηση 3.6:


	4. Ερωτήσεις σχετικά του σχεδιασμού και της λειτουργηκότητας
	Ερώτηση 4.1: Υπάρχουν οδηγίες για το σχεδιασμό του ιστότοπού σας;
	Η Απάντηση σας στην ερώτηση 4.1:

	Ερώτηση 4.2: Ποια απο τα παρακάτω υλικά πιθανόν θα χρησιμοιήσετε στον ιστότοπο σας;
	Παρακαλώ, επιλέξτε:

	Ερώτηση 4.3: Ποια απο τα παρακάτω υλικά ειναι διαθέσιμα;
	Παρακαλώ, επιλέξτε:

	Ερώτηση 4.4: Σε ποιες γλώσσες θέλετε να προσφέρετε τον ιστόυοπο σας;
	Η Απάντηση σας στην ερώτηση 4.4:

	Ερώτηση 4.5: Υπαρχουν ιστοσελίδες που σας αρέσουν; Τι σας αρέσει ιδιαίτερα, τι οχι;
	Η Απάντηση σας στην ερώτηση 4.5:


	Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
	Σύσταση Επικοινωνία Σύνδεσμοι


	Telefonnummer: 
	Unternehmen: 
	Ansprechpartner: 
	reichweite: Off
	E-Mail-Adresse: 
	UnternehmensAngenot: 
	Mitbewerber: 
	Mitbewerber-Unterschied: 
	Optionsfeld 1: Off
	Hauptziel: 
	Alte_Website: 
	Weitere_Leistungen: 
	Textinhalte: Off
	Fotos und Grafiken: Off
	Videos: Off
	Tabellen: Off
	Math: 
	 Formeln oder Code: Off

	Interaktive Elemente: Off
	Firmen-Logo: Off
	Eigenes Bildmaterial: Off
	Frist: 
	Weitere_Infos: 
	Design_Richtlinien: 
	Sonstige: Off
	Datenschutz: Off
	info@philipp-dangas: 
	de: 

	https://webdesigner: 
	philipp-dangas: 
	de/index: 
	el: 
	php#lock: 




	Sprachauswahl: 
	Sch#C3#B6ne_Websites: 


