
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ WEB PAGES

Παροχές Basic web site Premium web site Basic Ε-Shop Premium E-Shop

Έξοδα διακομιστή φιλοξενίας web hosting (1ετος) και καταχώριση ονόματος domain name (2 έτη) ✔ ✔ ✔ ✔

Δημιουργία Ιστοσελίδας (Σχεδίαση με βάση τις επιθυμίες του πελάτη από επιλεγμένα θέματα, 
δημιουργία 10 σελίδων με ενσωμάτωση 20 φωτογραφιών ή video, δυνατότητα επέκτασης σε e-shop 
χωρίς επανακατασκευή του site )

✔

Δημιουργία Ιστοσελίδας (Σχεδίαση με βάση τις επιθυμίες του πελάτη από επιλεγμένα θέματα,   
δημιουργία έως 100 σελίδων με απεριόριστες φωτογραφίες ή video, δυνατότητα επέκτασης σε e-
shop χωρίς επανακατασκευή του site)

✔

Δημιουργία πλήρους λειτουργικού e-shop (εμφάνιση προϊόντων με περιγραφή και εικόνες με 
λεπτομέρεια ,δημιουργία κατηγοριών, παραμετροποίηση μεταφορικών, τρόποι πληρωμής, πλήρη 
διαχείρηση παραγγελίων, reports, στατιστικά, καλάθι αγορών, wish list)  

✔ ✔

Δημιουργική σχεδίαση web design (λογότυπο, επιλογή γραφής, χρώματα κτλ.) ✔ ✔

Δημιουργία photo gallery ✔ ✔ ✔ ✔

Δημιουργία slide show animation ✔ ✔ ✔ ✔

Δημιουργία video gallery ✔ ✔ ✔ ✔

Δημιουργία σελιδας blog ✔ ✔ ✔ ✔

Δημιουργία φόρμων επικοινωνίας, παραγγελίας, εγγραφής μέλους ή άλλων εξειδικευμένων ✔ ✔ ✔ ✔

Ενσωμάτωση αναζήτησης (λέξης κλειδί, προϊόντων κτλ.) ✔ ✔ ✔ ✔

Δημιουργία ενημερωτικού συστήματος newsletter για τους πελάτες σας ( Δυνατότητα αποστολής από 
εμάς) ✔ ✔

Responsive Design (σχεδίαση προσαρμοσμένη για απρόσκοπτη εμφάνιση σε tablets, smart-phones) ✔ ✔ ✔ ✔

Άμεση ενημέρωση Facebook για προσθήκη νέων από το site ή νέων προϊόντων στο eshop ✔ ✔

Σύνδεση με social media (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google plus) ✔ ✔ ✔ ✔

Σελίδα υπό κατασκευή για το διάστημα υλοποίησης ✔ ✔ ✔ ✔

Η ιστοσελίδα σας παίζει σωστά σε όλους τους browsers φιλομετρητές σε όλα τα συστήματα ✔ ✔ ✔ ✔

Δημιουργία λογαριασμών emails ✔ ✔ ✔ ✔

Υποστήριξη πολυγλωσσικού site ✔ ✔

Google analytics ✔ ✔

Υπενθύμιση πριν την λήξη του χρόνου φιλοξενίας και της καταχώρησης του ονόματος ✔ ✔ ✔ ✔

Υποστήριξη Mail support 24 ωρες και τηλεφωνική υποστήριξη ώρες γραφείου ✔ ✔ ✔ ✔

Εβδομαδιαίες αναβαθμίσεις ασφαλείας του server και των εκδόσεων των προγραμμάτων της 
ιστοσελίδας ✔ ✔ ✔ ✔

Μηνιαίο διπλό back up του website ✔ ✔ ✔ ✔

Χάρτης Google ✔ ✔ ✔ ✔

Search Engine Optimization (SEO) Basic ✔ ✔ ✔ ✔

Search Engine Optimization (SEO) Advance με επιλογή συγκεκριμένων λέξεων κλειδιών τα οποία έχουν 
επιλέγει βάση μηνιαίων στατιστικών της Google ( Λίστα excel) ✔ ✔

Εκπαίδευση χρήστη ( 3 ώρες) ✔ ✔ ✔ ✔

Εύχρηστο και απλό περιβάλλον διαχείρισης του περιεχομένου του site από τον χρήστη/πελάτη ✔ ✔ ✔ ✔

Σύνολο κόστους  (χωρίς ΦΠΑ 23%) 400€ 1200€ 1400€ 1900€

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Μηνιαία συνδρομή συντήρησης (upload κειμένων, φωτογραφιών, προϊόντων ) από 30€ από 30€ από 50€ από 50€

Επιπλέον υπηρεσίες διαφήμισης (google add words campaign, Facebook campaign) από 150€ από 150€ από 150€ από 150€

Custom develop του επιλεγμένου θέματος για επιπλέον επιθυμίες του πελάτη 15€/ ώρα εργασίας 15€/ ώρα εργασίας 15€/ ώρα εργασίας 15€/ ώρα εργασίας

Κόστος καταχώρησης περιεχομένου eshop/τεμ. από 3€/ προϊόν από 3€/ προϊόν 

Photo - video editing των προϊόντων του eshop 15€/ ώρα εργασίας 15€/ ώρα εργασίας 15€/ ώρα εργασίας 15€/ ώρα εργασίας

Φωτογράφιση  - Βιντεοσκόπηση προιόντων με κινητό studio 50€/ ώρα εργασίας 50€/ ώρα εργασίας 50€/ ώρα εργασίας 50€/ ώρα εργασίας

Ετήσια συνδρομή με ανανέωση web hosting και domain name (μετά τον πρώτο χρόνο)  100€  120€  200€  200€



INTEGRATED PACKAGES WEB PAGES

Basic web site Premium web site Basic Ε-Shop Premium E-Shop

Web hosting server (1year) and name registration domain name (2 years) 
✔ ✔ ✔ ✔

Website Creation (Design according to customer specifications from selected themes, 

create 10 pages with 20 photos or integrating video, expandable to e-shop without rebuilding the site)
✔

Website Creation (Design according to customer specifications from selected themes, 

up to 100 pages with unlimited photos, or video, expandable to e-shop without rebuilding the site
✔

Create a fully functional e-shop (appearance of products with a description and images detail, creating 
categories, configuration transport, payment, complete managing part orders, reports, stats, shopping 
cart, wish list)

✔ ✔

Creative design web design (logo, font, colors etc.) ✔ ✔

Create photo gallery ✔ ✔ ✔ ✔

Create a slide show animation 
✔ ✔ ✔ ✔

Create video gallery 
✔ ✔ ✔ ✔

Create blog 
✔ ✔ ✔ ✔

Create contact forms, order, membership or other specialized 
✔ ✔ ✔ ✔

Search Integration (keyword, etc. products.) 
✔ ✔ ✔ ✔

Create informative newsletter system for your customers (Ability to send from us) 
✔ ✔

Responsive Design (design adapted for seamless appearance on tablets, smart-phones) 
✔ ✔ ✔ ✔

Update your Facebook account news for every new product you add in e-shop 
✔ ✔

Login with social media (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google plus) 
✔ ✔ ✔ ✔

Page under construction for the implementation period 
✔ ✔ ✔ ✔

Your website plays properly in all browsers on all systems 
✔ ✔ ✔ ✔

Create emails accounts 
✔ ✔ ✔ ✔

Support multilingual site 
✔ ✔

Google analytics 
✔ ✔

Reminder before expiry of the hosting time and name registration 
✔ ✔ ✔ ✔

Support Mail support 24 hours and phone support during office hours 
✔ ✔ ✔ ✔

Weekly security upgrades and server versions of its programs 
✔ ✔ ✔ ✔

Monthly double back up the website 
✔ ✔ ✔ ✔

Google Map 
✔ ✔ ✔ ✔

Search Engine Optimization (SEO) Basic 
✔ ✔ ✔ ✔

Search Engine Optimization (SEO) Advance by selecting specific keywords that have Google selects base 
monthly statistics (excel List) ✔ ✔

User training (3 hours) 
✔ ✔ ✔ ✔

Easy and simple content management interface of the site by the user / customer 
✔ ✔ ✔ ✔

Total costs (excluding VAT 23%) 400€ 1200€ 1400€ 1900€

OPTIONAL

Monthly service subscription (upload texts, photos, products) 
from 30€ from 30€ from 50€ from 50€

Additional advertising services (google add words campaign, Facebook campaign) 
from 150€ from 150€ from 150€ from150€

Custom develop the chosen theme for further customer wishes 
15€/ hour of work 15€/ hour of work 15€/ hour of work 15€/ hour of work

Cost content management e-shop / pcs. 
from 3€/ product from 3€/ product 

Photo - video editing products in eshop 15€/ hour of work 15€/ hour of work 15€/ hour of work 15€/ hour of work

Annual subscription renew with web hosting and domain name (after the first year)  100€  120€  200€  200€

Photography - Videography products with mobile studio 50€/ hour of work 50€/ hour of work 50€/ hour of work 50€/ hour of work


