Kainos - Tinkama

Kadangi kiekvieno interneto projekto įgyvendinimas - individualus procesas, čia pateikiamos tik
preliminarios kainos. Kiekvienas projekto kaina derinama individualiai ir gali skirtis nuo čia
pateikų skaičių. Tinklapių kūrimas
- Paprasto tinklapio kūrimas pasirenkant ir pritaikant jau sukurtą dizaino šabloną 1000 1500
Lt
- Paprasto tinklapio su unikaliu dizainu ir turinio valdymo sistema kūrimo kaina - 2000 2500
Lt
- Tinklalapis su produktų katalogu - 2500 - 4000 Lt
- El. parduotuvė - nuo 4000 Lt

Dėmesio! Visi kuriami tinklapiai yra optimizuojami paieškos sistemoms ir išpopuliarinami mes kuriame tik efektyvius, veikiančius tinklalapius.

Optimizavimas paieškos sistemoms
Ši paslauga - labai individuali, priklauso nuo keliamų tikslų, esamos kliento tinklalapio
konkurencinės aplinkos, taip pat pačios svetainės lankstumo. Populiariausi tikslai yra šie:
- jūsų tinklalapio tam tikra pozicija tarp paieškos rezultatų pagal sutartus raktažodžius
(paieškos žodžius).
Pavyzdys: optimizuojama svetainė turi pakliūti tarp trijų pirmųjų paieškos rezultatų pagal
raktažodius "saulė", "gėlės", "grožis".
- sutartas bendras tinklalapio lankytojų skaičiaus padidėjimas.
Pavyzdys: tinklalapio lankytojų, ateinančių iš paieškos sistemų, skaičius turi padidėti 2
kartus per pirmus du mėnesius ir sudaryti ne mažiau nei 70% visų lankytojų skaičiaus.
- tam tikrų kompleksinių tikslų gyvendinimas taikant kompleksines priemones.
Pavyzdys: prekės užsakymų skaičius turi padidėti iki 20 per dieną, ne mažiau kaip 10%
lankytojų turi tapti pirkėjais.
Orientacinės paslaugos kainos
- Tinklalapio optimizavimas paieškos sistemoms - nuo 1399 Lt, skaičiuojant vienam
raktažodžiui
139 Lt
Pagal šį pavyzdį tarkim užsakę optimizavimą už 1399 lt, 10 sutartinių raktažodžių turi
patekti tarp 10 pirmųjų rezultatų, iš jų ne mažiau nei pusė tarp pirmųjų trijų rezultatų.
- Ilgalaikė paslauga, užtikrinanti pasiektų rezultatų tęstinumą. Jei paslauga užsakoma
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dviems metams ir ilgesniam laikotarpiui, kaina metams 1999

1699 Lt. Įprastinė kaina metams Lt

Tinklalapių redagavimas ir priežiūra
- Tinklalapio administravimas, įkeliant 30 puslapių arba produktų su 1-3 nuotraukomis - 30
Lt per mėn.
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