ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ НА САЙТ - 10 РОКІВ

web-підрозділ «Ваш САЙТ» - дизайн і розробка сайтів

1997 - 2020
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ПОРТФОЛІО - ПРИКЛАДИ РОБІТ

WEB-підрозділ «Ваш САЙТ»

•

pr@vash.ua

•

032 242 2300

•

098 242 2301

galio.site.vash.ua

ТзОВ «Галіо»
гармонія в інженерії

ПОРТФОЛІО - ПРИКЛАДИ РОБІТ

WEB-підрозділ «Ваш САЙТ»

•

pr@vash.ua

•

032 242 2300

•

098 242 2301

prykarpatska.site.vash.ua

«Прикарпатська»
вода питна не газована

ПОРТФОЛІО - ПРИКЛАДИ РОБІТ

WEB-підрозділ «Ваш САЙТ»

•

pr@vash.ua

•

032 242 2300

•

098 242 2301

galfarb.site.vash.ua

ТзОВ «Галфарб»
будівельні та оздоблювальні матеріали

ПОРТФОЛІО - ПРИКЛАДИ РОБІТ

WEB-підрозділ «Ваш САЙТ»

•

pr@vash.ua

•

032 242 2300

•

098 242 2301

betonix.site.vash.ua

«Бетонікс»
надійний бетон для ваших фортець

ПОРТФОЛІО - ПРИКЛАДИ РОБІТ

WEB-підрозділ «Ваш САЙТ»

•

pr@vash.ua

•

032 242 2300

•

098 242 2301

Ці та інші сайти, роботу над якими
завершено, а також ті, що знаходяться на
стадії дизайн-макету, прототипу та префінальної версії, можна переглянути на
нашому корпоративному підсайті:

site.vash.ua

АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ САЙТУ

оформлення технічного завдання
вивантаження сайту

розробка прототипу

оптимізація seo безпека

узгодження прототипу

розробка мобільної версії

розробка фінальної версії

узгодження фінальної версії

1 сайт ~120 годин

м. Львів, вул. Героїв УПА 73
(032) 242 2300

розцінки діють з 20.01.2020, м. Львів

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

(098) 242 2301

ціни наведені в гривнях з урахуванням ПДВ

ПАКЕТ «ЕКОНОМ»*1

ЦІНА

допомога в реєстрації доменного імені та оренди хостингу
адаптивний дизайн / мобільна версія
оптимізація швидкодії / налаштування безпеки / антиSPAM / SEO
гарантія якості*2
до 4 унікальних сторінок або секцій
типовий дизайн
одна сторінка з динамічним контентом та стандартними полями*3
один типовий модуль взаємодії з юзером
публікація статичного контенту замовника на сайт*4
здача проекту: до 40-ка робочих днів*5

3 900

ПАКЕТ «СТАНДАРТ»*1

ЦІНА

Включає усі опції попереднього пакету та наступні додаткові опції:
• до 8 унікальних сторінок або секцій
• унікально-типовий дизайн
• анімація елементів інтерфейсу
*3
• необмежена к-сть сторінок з динамічним контентом, одна сторінка з додатковими полями
• необмежена к-сть типових модулів взаємодії з юзером
*4
• публікація статичного і динамічного контенту замовника на сайт
*5
• здача проекту: до 30-ти робочих днів
• підключення до статистики Google Analytics
*6
• технічна підтримка перший місяць

5 900

ПАКЕТ «ЕКСКЛЮЗИВ»*1

ЦІНА

Включає усі опції попереднього пакету та наступні додаткові опції:
унікальний дизайн, залученя WEB- та UI- UX-дизайнера і верстальника
унікальна анімація елементів інтерфейсу
необмежена к-сть сторінок з динамічною інформацією та додатковими полями
необмежена к-сть унікальних модулів взаємодії з юзером
публікація статичного і динамічного контенту замовника на сайт*4
додаткова мова на сайт
сортування і фільтрація контенту
можливість реєстрації на сайті / індивідуальне налаштування панелі адміністратора
здача проекту: розраховується індивідуально, залежно від складності тех. завдання
підключення до статистики Google Analytics з індивідуальними налаштуваннями
технічна підтримка перші три місяці*6
реалізація функціоналу будь-якої складності із залученням програміста *7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 900

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

ЦІНА

Додаткова мова на сайті

+10%

Публікація / пошук і публікація динамічного контенту із стандартними полями
Написання тематичних статей / SEO-текстів (1 тис. сим.)

10 / 20*8
40 / 60

Навчання роботі з новоствореним сайтом (1 год.)*9

300
*10

Створення та налаштування корпоративної електронної пошти
Послуги спеціаліста / программіста (20 хв.)

*3

300
50 / 100

*11

Інформаційно — технічна підтримка (пакет 1 міс.)

550

*1 Пакет «ЕКОНОМ»: зміни та доповнення узгодженого та переданого в роботу брифу (Технічного Завдання) розраховуються і оплачуються окремо // Пакет «СТАНДАРТ» і
«ЕКСКЛЮЗИВ»: зміни та доповнення, в межах пакету, приймаються без доплати протягом усього періоду розробки сайту, до узгодження замовником фінальної версії сайту
*2 Гарантія якості: створення та зберігання протягом 10ти років резервної копії сайту, а також передача її замовнику на першу вимогу; Усунення несправностей і помилок, що
не були виявлені Замовником під час передачі сайта (дана гарантія анулюється у разі втручання Замовником або третьою стороною у програмний код сайта, змін в
налаштуваннях CMS тощо)
*3 Динамічний контент: контент, що вподальшому доповнюється і редагується адміністратором // Приклад: «новини», «каталог товарів», «список послуг» тощо // Стандартні
поля: фото, заголовок, опис // Додаткові поля: кількість і тип полів є не не обмежений, наприклад: х-стики товару, завантаження файлів, мапа з адресою тощо
*4 Публікація статичного контенту: без обмежень // Публікація динамічного контенту: замовник першого пакету розміщує власноруч після консультації Виконавця // Другий
пакет: до 10ти публікацій // Третій пакет: до 30ти публікацій
*5 В обрахунок періоду здачі сайту не враховується період узгодження сайта Замовником, переробка сайту, що відбувається в результаті зміни Замовником концепції,
передача Замовником додаткового для розміщення контенту та інші затримки, на які виконавець не може впливати
*6 Початком періоду технічної підтримки є день здачі проекту // В технічну підтримку включено: консультація 30 хв // виправлення будь-яких несправностей сайту, що
виникли в результаті дій Замовника або третьої сторони, шляхом відновлення версії сайту, що була на момент передачі сайта // завантаження переданих Замовником
зображень (до 20 шт) або публікації записів/товарів/статей (до 10 шт)
*7 Об’єм роботи програміста залежить від складності бажаного функціоналу, розраховується і оплачуються окремо відповідно до цього прайсу
*8 Ціна вказана за одну публікацію // мінімальне замовлення: 30 публікацій // знижка на замовлення від 100 позицій обговорюється окремо
*9 Включає консультацію стосовно роботи з адміністративною панеллю WordPress, налаштування встановлених плагінів та допомогу в оволодінні навичками
адміністрування і самостійної підтримки сайта (залежно від складності сайту, для консультації може знадобитись більше часу)
*10 В послугу включено створення 10ти поштових адрес
*11 Інформаційно-технічна підтримка включає: пакет послуг, передбачених у «*6» // написання 4-х тематичних статей // створення, налаштування та адміністрування
корпоративної пошти

м. Львів, вул. Героїв УПА 73
(032) 242 2300

розцінки діють з 20.01.2020, м. Львів

•

(098) 242 2301

ціни наведені в гривнях з урахуванням ПДВ

ПАКЕТ «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН»*1

ЦІНА

• допомога в реєстрації доменного імені та оренди хостингу
• адаптивний дизайн / мобільна версія
• оптимізація швидкодії / налаштування безпеки / антиSPAM / SEO
• гарантія якості

*2

• модуль взаємодії з юзером
• публікація статичного контенту замовника на сайт

*4
*5

• термін здачі проекту: залежить від складності тех. завдання

9 900
• стор. «Головна»
• стор. «Розділи»
• стор. «Список товарів» з фільтрацією і сортуваннями
• стор. «Індивідуальна сторінка товару» з умовати оплати і доставки
• стор. «Кошик» з можливістю онлайн та оплати через касу банку

*3

• стор. «Кабінет користувача» з історією покупок і адресою доставки
• до 4-х типів товару з не обмеженою к-стю унікальних характеристик

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

ЦІНА

Додаткова мова на сайті

+10%

Публікація / пошук і публікація динамічного контенту із стандартними
*3
полями

10 / 20

Написання тематичних статей / SEO-текстів (1 тис. сим.)

40 / 60

*7

Навчання роботі з новоствореним сайтом (1 год.)

300
*8

Створення та налаштування корпоративної електронної пошти
Послуги спеціаліста / программіста (20 хв.)
Інформаційно — технічна підтримка (пакет 1 міс.)*9

*6

300
50 / 100
550

*1 Пакет «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН»: зміни та доповнення до узгодженого та переданого в роботу брифу (Технічного Завдання)
розраховуються і оплачуються окремо
*2 Гарантія якості: створення та зберігання протягом 10ти років резервної копії сайту, а також передача її замовнику на першу вимогу;
Усунення несправностей і помилок, що не були виявлені Замовником під час передачі сайта (дана гарантія анулюється у разі втручання
Замовником або третьою стороною у програмний код сайта, змін в налаштуваннях CMS тощо)
*3 Модуль онлайн-оплати - це сторонній, сертифікований ПАТ «ПриватБАНК» програмний продукт, який оплачується окремо! Вартість
модуля онлайн оплати становить 1200 грн
*4 Публікація статичного контенту: без обмежень // Публікація динамічного контенту: відповідно до розцінок
*5 В обрахунок періоду здачі сайту не враховується період узгодження сайта Замовником, переробка сайту, що відбувається в результаті
зміни Замовником концепції, передача Замовником додаткового для розміщення контенту та інші затримки, на які виконавець не може
впливати
*6 Ціна вказана за одну публікацію // мінімальне замовлення: 30 публікацій // знижка на замовлення від 100 позицій обговорюється окремо
*7 Включає консультацію стосовно роботи з адміністративною панеллю WordPress, налаштування встановлених плагінів та допомогу в
оволодінні навичками адміністрування і самостійної підтримки сайта (залежно від складності сайту, для консультації може знадобитись
більше часу)
*8 В послугу включено створення 10ти поштових адрес
*9 Інформаційно-технічна підтримка включає: пакет послуг, передбачених у «*6» // написання 4-х тематичних статей // створення,
налаштування та адміністрування корпоративної пошти
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