
Πακέτο Base (Αξία: 250,- € συν 19% ΦΠΑ)

 Σύντομη περιγραφή του πακέτου Base

Πακέτο Base. Κατασκευή διαδικτυακού ιστότοπου. Συμμόρφωση υπο  οδηγιών της “Κοινοπραξίας για 

τον Παγκόσμιο ιστό (W3C)” και “Πρωτοβουλία Προσβάσιμου Περιεχομένου”. Για μια επιχείρηση είναι 

πλέον το βασικό εργαλείο επικοινωνίας, διαφήμισης και πωλήσεων. Ο σκοπός για την δημιουργία 

ιστότοπου είναι να φέρετε όσο το δυνατό περισσότερους νέους πελάτες σε επαφή μαζί σας. Το 

αποτέλεσμα της δημιουργίας του ιστότοπου είναι η ενημέρωση των επισκεπτών για τις δραστηριότητες 

και τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση. Με 250,- € + 19% ΦΠΑ σας παρέχω:

Λεπτομερής περιγραφή του πακέτου Basis

Επισκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών

1. Μέγιστες 15 ιστοσελίδες

2. Συμβατότητα με Desktop-Computer, Laptop, Tablet und Smartphones

3. Φόρμα επικοινωνίας με Autoresponder

4. Newsletter / Μηχανισμός αναζήτησης

5. Καταχώριση των ιστοσελίδων στον Provider

Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών

1. Μέγιστες 15 ιστοσελίδες

Ο στόχος ειναι η δημιουργία ενος ιστότοπου μέ ~15 σελίδες.

2. Συμβατότητα με Desktop-Computer, Laptop, Tablet και Smartphones

Στις μέρες μας οι ιστοσελίδες προβάλλονται σε κάθε λογής τερματική συσκευή, από τηλεοράσεις, κινητά 

τηλέφωνα μικρά και μεγάλα, ταμπλέτες κάθε μεγέθους, υπολογιστές φορητούς και μη, κ.λπ..  Μεταξύ 

άλλων, οι παράγοντες αυτοί συμβάλουν στην φιλικότητα προς τον επισκέπτη, στην υψηλή 

επισκεψιμότητα και άρα στην επιτυχία ενός ιστοτόπου. 

3. Φόρμα επικοινωνίας με Autoresponder

Δημιουργία της φόρμας επικοινωνίας με το autoresponder (ένα e-mail που αποστέλλεται αυτόματα 

μόλις τα δεδομένα της φόρμας έχουν μεταδοθεί επιτυχώς). Τα δεδομένα της φόρμας μπορούν να 

αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων. Η φόρμα αποτελεί έναν τρόπο επικοινωνίας για τους επισκεπτες 

ενος ιστοτόπου με το παροχέα /δημιουργό του.



4. Newsletter / Μηχανισμός αναζήτησης

Δημιουργία της φόρμας εγγραφής για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Παροχή μηχανισμού 

αναζήτησης για την γρήγορη εύρεση πληροφοριών. 

5. Καταχώριση των ιστοσελίδων στον Provider (Παροχέας διάφορων υπηρεσιών π.χ.  Χώρο στο δίσκο κ.α)

Τη ρύθμιση ιστοχώρου αναλαμβάνει ο πάροχος της επιλογής σας, για ειναι οι ιστοσελίδες προσβάσιμες 

μέσω του διαδικτύου. Φυσικά, αναλαμβάνω την επιλογή του πάροχου και τη κατοχύρωση του ονομάτος 

χώρου που επιλέξατε. 
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