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Уеб Дизайн по поръчка
Ценоразпис на Импулс Медиа
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Защо Импулс Медиа?
Импулс Медиа работи успешно с редица фирми от малкия бизнес, големи компании, предприятия и организации. Зад гърба си имаме
над 250 клиента за уебдизайн и повече от 200 успешни кампании в Google. Поддържането на баланса между високо качество и
приемлива цена е приоритет при обслужването на абсолютно всеки един клиент.
Ние разработваме проекти по Ваша поръчка, като се съобразяваме с индивидуалните Ви особености и нужди. Нашата практика е
първо да се запознаем подробно с дейността Ви, с конкурентните Ви предимства, с дейността на Вашите основни конкуренти и не
на последно място с уникалните особености на Вашата фирма.
Винаги обръщаме специално внимание на цялостната Ви рекламна стратегия, поставените цели и насърчаването на продажби. В
процеса на работа уточняваме детайли, като текстове, рекламни съобщения, изображения и функционалност на бъдещата Ви
Интернет страницата.

Няколко от последните ни проекти
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julliany http://www.julliany.com/
LHL http://lhlpropertymaintenance.co.uk/
Анатоли Велев: http://anatolivelev.bg
Villas Anamtea http://villasamantea.com/
KoCos Bulgaria http://kocos.bg/
MIPA Bulgaria http://chromoline.com/bg/
PP Company http://www.shop.ppcompany.eu/bg/
Пантера 25 http://pantera25.com/
Хотел Кисловодск http://hotelkislovodsk.com/
Прагматика My Optis http://myoptis.net/bg/
Сервиз Порше Narkonicar http://www.narkonicar.eu/

•
•
•
•
•
•
•

Кинов Ортопедичен Център http://www.orthocentre.com/bg
Гражданска Инициатива за Свободни и Демократични
Избори http://www.gisdi.eu/bg/
DetskiOnlineMagazin.com
http://detskionlinemagazin.com/bg/
Куфари.бг http://www.kufari.bg/bg/
Езиков център Старт Гейт http://www.nemskizavseki.com/
Книжарница Артехлайн http://www.artechline.eu/
Александрис АД http://www.alexandris.bg/
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Изработка на адаптивни, динамични уеб сайтове. (Responsive web design)
Важно: Всички цени в ценоразписа са в български лева. Импулс Медиа ЕООД издава фактури с ДДС.
Динамичен, адаптивен уеб сайт на български език

Цена в лв

Динамичен уеб сайт с адаптивен админ панел
• Дизайн по поръчка на клиента
• Главна страница с удобно разпределение на водеща информация
• Система за управление на съдържанието (CMS) – раздели, подраздели, съдържание,
форматиране на текст, изображения и добавяне на файлове за изтегляне.
• Mobile friendly админ панел (CMS)
• Раздели до 3 нива със стандартна навигация - меню с падащи подменюта
• Един тип вътрешни страници за подробно описание - заглавие, текст, снимки, документи
• Втори тип вътрешни страници – списък със статии – заглавна снимка, заглавие и кратко описание
с връзка към цялата статия
• Контакти с форма за обратна връзка и карта
• Управление на банери в слайдер
• Управление на мета описания - кл. думи; описание на сайта
• Управление на URL адреси
• Търсене по ключова дума
• Съобщение: „сайта използва бисквитки“ и задължителна отметка: „прочетох условията“
• Качване на сървър и настройки
Пакет SEO onpage – настройки на сайта
• Динамична Карта на сайта ( HTML, XML, sitemap), robot,
• Добавяне на бутони за харесване и споделяне – FB, Twiter, G+ (свързване с профил)
• Въвеждане на мета данни – title description, keywords, заглавия на снимки
• Google Analytics, Search Console
Допълнителен език към динамични уеб сайтове
Копие на сайта с текст на различен език. Услугата не включва превод на текстове.

1500 лв

Цена с
ДДС
1800 лв

+ 150 лв

+ 180 лв

+10%
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Допълнителни елементи за динамични уеб сайтове
Важно: Всички цени в ценоразписа са в български лева. Импулс Медиа ЕООД издава фактури с ДДС.
Елементи за динамични уеб сайтове
Допълнителен вид модули
Различен тип галерия, Портфолио
Подробна форма за обратна връзка
Форма с голям брой полета за попълване
Система за управление на банери в хедър и колона
Задължителни отметки
При изпращане на попълнена форма се поставя задължителна отметка: „Прочетох условията“.
Бюлетин
Опция за изпращане на новини към регистрирани и-мейли

Цена в лв
+260 лв

Цена с
ДДС
+ 312 лв

+150 лв

+ 180 лв

+150 лв
+ 60 лв

+ 180 лв
+ 72 лв

+100 лв

+ 120 лв
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Изработка на адаптивен, “onepage”, статичен уеб сайт.
Важно: Всички цени в офертата са в български лева. Импулс Медиа ЕООД издава фактури с ДДС

•
•
•
•
•
•
•
•

Статичен, адаптивен уеб сайт (onepage site) на български език
Дизайн по поръчка на клиента
Google friendly HTML
Навигационно меню – За Нас, За Услугата, За Продукта, Контакт
Галерия в полетата „Годжи бери“ и „Продукти“ 10-20 снимки
Контакти
Карта с адрес от Google карти
Редакция на текст и снимки
Качване на сървър и настройки

Цена в лв
500 лв

Цена с ДДС
600 лв

Адаптивен се нарича уебсайт, който автоматично се преоразмерява според размерите на устройството, с което се
разглежда – лаптоп, смартфон, таблет и др.
“Onepage” означава, че цялото съдържание на сайта е разпределено в една основна страница, а не в отделни
раздели и подраздели.
Пример: http://kris15.com/
Статичен означава, че сайта е без административен панел и няма възможност за управление на съдържанието без
намеса на уеб разработчик.
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Етапи на разработката
1. Предложение на офертата, уточняване на параметрите, изготвяне на списък с указания за разработката, подготвяне на
материали за съдържание на сайта.
2. Сключване на договор. Авансов превод на 50% от договорената сума.
3. Представяне на дизайн – графичен модел с обща визия на сайта.
4. Представяне на детайлни HTML модели на основните типове страници – разглеждане с браузер
5. Стартиране на разработката на тестови сървър на Импулс Медиа.
6. Завършване на разработката, тестове от страна на Импулс Медиа.
7. Тестване и попълване на съдържание в уеб сайта и последни корекции. Представяне на уеб сайта пред клиента.
8. Окончателен превод на 50% от сумата по договор. Преместване на уеб сайта на сървър на клиента. Официално стартиране
на уеб сайта и подписване на приемо-предавателен протокол.

Допълнителни Услуги
Импулс Медиа Ви предлага богат асортимент от услуги свързани с интернет реклама и подготовката на рекламни
материали, рекламни кампании в и изработка на уеб сайтове и уеб приложения. Ние Ви предлагаме следните допълнителни
услуги:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Реклама в Google – Google Ads, SEO
Реклама във Facebook
Графичен дизайн и дигитален печат
Професионално фотографиране – в студио или избрано от Вас място
Закупуване на професионални снимки и изображения от специализирани сайтове
Обработка на изображения и снимки
Закупуване на хостинг и домейн – по желание на клиента
Въвеждане на продукти и допълнителни текстове
Видео реклама – режисура, заснемане, монтаж
Копирайтинг и редактиране на текстове
Създаване на рекламни съобщения и обяви
Превод на чужди езици – над 30 езика
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Общи условия
1. Клиентът се задължава да заплати на Импулс Медиа ЕООД договореното възнаграждение, съгласно и условията на
настоящата оферта.
2. Заплащането се извършва в български лева по банков път БАНКА: Societe Generale Expressbank, ТИТУЛЯР: ИМПУЛС МЕДИА ЕООД,
IBAN: BG56TTBB94001527181734. . След получаване на паричен превод Импулс Медиа ЕООД издава данъчна фактура с
начислен ДДС.
3. В случай че поради промяна в инструкциите от страна на клиента се налага съществена доработка, реконфигурация,
адаптация, поправка в готовия уеб сайт клиентът дължи допълнително възнаграждение на Импулс Медиа ЕООД, за което
страните ще постигнат допълнително споразумение.
4. Клиентът се задължава да предостави всички материали и информация, необходими за изработката на уеб сайта и
публикуването на съдържанието.
5. Клиентът декларира и потвърждава, че е уредил всички отношения с евентуални носители на авторски права, сродни права или
права по отношение на други обекти на интелектуална собственост, включително марки и промишлени дизайни, във връзка с уеб
сайта и съдържанието, което ще бъде публикувано в него.
6. Клиентът се съгласява, че докато уеб сайтът функционира, Импулс Медиа ЕООД има право да указва, че уеб сайтът е
разработен от Импулс Медиа ЕООД с линк към официалната страница на фирмата www.impuslemedia.eu.
Офертата е изготвена от: Христо Митков
Длъжност: Управител на „Импулс Медиа“ ЕООД
Дата: Януари, 2019г.
За повече информация, моля посетете www.impulsemedia.eu или наберете 0878 878 986.
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ! СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!
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