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e afacerea ta disponibilă tuturor ?
P e m ob i l , t a b l e t a s a u p c ?

planul tău Se potriveşte
perfect oricărui device

iphone, android & windows

planul tău îl facem posibil !
şi tu poţi fi online ! -ieftin

rapid

www.boxweb.ro

Departament plati: plati@boxweb.ro

Info: contact@boxweb.ro

Despre noi
Din 2006 până în prezent am îndeplinit nevoile tuturor clienţilor noştri prin serviciile
oferite. Scopul nostru rămâne acelaşi, satisfacţie garantată de preţurile foarte accesibile,
promtitudinea cererilor şi suportului, calitate în realizările grafice şi structurale.

Satisfacţia este
garantată 100%
Calitate şi profesionalism asigurat...

Cunoaştem toate noutățile apărute pe piață până
în prezent. Securitatea informațiilor este extrem
de importantă în orice firmă. Trebuie acordată
o atenție deosebit de mare datelor stocate. Din
acest motiv, backup-urile periodice şi automate
aduc un plus de siguranță zilei de mâine.
Un desgin ireproșabil din punct de vedere artistic, rămâne nefolositor fără o arhitectură
structurală bine executată.
Deţinem cunoştinţele necesare a limbajelor
precum HTML, CSS, PHP, MySQL, Java, FLASH,
tehnologii care ne ajută să înfruntăm cu succes
cele mai complexe şi pretențioase proiecte realizând o perfectă reflecţie a viziunii tale.

De-a lungul timpului am dezvoltat numeroase
aplicații și am găsit soluții menite să îţi facă munca mai ușoară. Am realizat aplicații prin care se
poate modifica un site deja realizat fără a avea
nevoie de cunoștințe aprofundate în domeniu.
Acest lucru înseamnă pentru tine libertate de
mişcare, rapiditate şi reducerea timpului alocat
administrării.
Ce facem noi? Ne propunem să obținem cele mai
eficiente soluții pentru tine, deoarece succesul
tău este şi succesul nostru.
Dorim să îţi împărtășim fascinația pentru ceea ce
ne rezervă viitorul și în același timp să atragem
atenția utilizatorului proiectând această viziune în munca noastră de zi cu zi pentru a obține
experiențe web inovative.

Planul tău îl facem să fie posibil. Şi tu poţi
să fi online !
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Ce facem noi
Un proiect bun nu necesită neapărat şi o investiţie majoră. Puteţi avea propriul site profesional de o calitate de invidiat. Noi punem accent pe calitatea detaliilor, ştim că ele fac
diferenţa. Punem accent pe fiecare detaliu în culoare, formă şi aspect.

Consultanţă şi planificare
Orice proiect are o planificare prealabilă înainte de a fi implementat, de aceea
impreună cu clienţii nostri planificăm bine orice proiect, căutăm cele mai bune
soluţii pentru dezvoltarea afacerii şi proiectului web.

Design
Folosim interfeţe prietenoase şi foarte simple de utilizat, pentru ca cei care ne
vizitează site-urile să fie mulţumiţi de uşurinţa navigării şi satisfacţia calităţii,
fie că e vorba de web sau machete pentru pliante, broşuri, afişe şi tot ce ţine de
printing realizate la tipografie digitală sau analogică la calitate superioară.

Dezvoltare
Dezvoltarea face parte din planul tău de viitor, la fel face parte şi din planul
nostru pentru tine. Noi dezvoltăm pentru tine. Nu e nevoie de cheltuilei în plus
pentru implementarea de scripturi noi sau adăugarea de module suplimentare,
totul e gratuit dacă eşti clientul nostru.

Marketing şi promovare
Reclama şi marketingul sunt elemente importante în creşterea şi dezvoltarea
oricărei afaceri. Afacerea ta trebuie să fie cunoscută şi recunoscută de către
oricine. Te facem cunoscut prin broşuri, pliante, afişe, bannere şi te promovăm
atât în mediul online cât şi în mediul stradal.

SEO optimizare web
Optimizăm procesele care se desfăşoară în interiorul site-ul pentru a-l face cât
mai prietenos cu utilizatorul şi motorul de căutare. Conţine acţiuni de optimizare a textului existent pe site, conform unor reguli bine stabilite, completarea şi
optimizarea codului sursă pe care motorul de cautare il indexeaza.

Tu eşti online ? “Cu noi eşti online pe mobil, tabletă sau PC”
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Servicii
Realizam site-uri web de la concept şi până la implementare. Ne implicăm activ în toate
etapele necesare în crearea unui site web. Misiunea noastră este de a oferi soluţii complete pentru firmele care doresc să aibă o imagine excepţională pe internet.

Design
1

Realizare site-uri web profesionale

2

Desenare siglă

3

Multimedia - Prezentare Flash/Video
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E-COMMERCE (magazin online)
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Site mobil (toate device-urile)

Implementare
1

Înregistrare domenii web

2

Găzduire domenii web

3

Adăugare scripturi şi module

4

Aplicaţii mobil (IOS&ANDROID)

Promovare
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1

Design pentru print (afişe, pliante, broşuri, bannere)

2

Reclamă web - Animaţii flash/Gif

3

Promovare web -Exchange şi promote ads
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Preţuri
Ne concentrăm atenţia pe calitatea serviciilor fără să modificăm sau să umflăm preţurile. Din
experienţă ştim că fidelitatea faţă de client e esenţială, de aceea vom rămâne aceiaşi parteneri de
încredere dupa mult timp. Servicii de calitate la preţuri minimale, accesibile tuturor.

E-COMMERCE

WEB COMPLET

899 RON

Extensie

WEB PREMIUM

1099 RON 1499 RON

DE BAZA

EXTRA

PREMIUM

Pachet de bază
profesional fără
alte costuri

E-COMMERCE sau Pachet ce conferă
magazin online,
identitate şi perextensie opţională sonalizare unică

Perfect pentru început, pentu
site personal sau de prezentare.

Număr nelimitat de produse

Adaptare site pentru mobil/
tabletă

Implementare plata online
(Card bancar, Paypal)

Găzduire site *gratuit primul an
Site personalizat unic cu
șablon dedicat
Suport tehnic pe e-mail şi

Generare facturi şi gestiune
produse, clienţi
Scripturi filtrare produse
Platformă chat/suport pentru
clienţi

Web PREMIUM este destinat acelor care pun foarte mare accent
pe imagine, machetare si personalizare unică cu multe beneficii
de promovare şi dezvoltare.
în plus faţă de Webdesign Complet :
Prelucrare foto + continut
pagini
Optimizare SEO

PREŢURI SERVICII OPŢIONALE
Logo design – Creare siglă
Grafică - Realizare machetă pentru print
Multimedia – Prezentare Flash/Video
Promovare web – Exchange şi promote
Reclamă web - Animaţii Flash,Gif

100 RON
de la 50 RON
de la 200 RON
de la 150 RON
de la 40 RON

Promovare în directoare şi
motoare
Bannere şi Exchange Ads
Domeniu .ro *gratuit primul an

Preţurile sunt finale (nu suntem plătitori de TVA), nu conţin alte taxe şi se plăteşte o singură dată pe viaţă, respectiv o
singură dată pe an.

Tu eşti online ? “Cu noi eşti online pe mobil, tabletă sau PC”
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Timp de
Execuție
ZIUA 1

ZIUA 2

ZIUA 3

ZIUA 4

ZIUA 5

ZIUA 6

DESIGN
IMPLEMENTARE
SEO & PROMOVARE

ZIUA 1

PAS I

ZIUA 4

În prima zi după stabilirea acordului între părţi,
se face colectarea informaţiilor şi a datelor de la
client cu privire la activitatea desfăşurată. Toate
informaţiile sunt centralizate şi pregătite pentru
a fi transpuse online pe noul website. Totodată
se achiziţionează şi domeniul de internet (www.
nume.ro) dacă acesta nu există.

ZIUA 2

ZIUA 5

PAS II

De aici începem să facem macheta site-ului introducand elementele figurative , texte şi date.
Tot aici se realizează şi sigla(logo) dacă s-a optat
pentru acest serviciu, daca nu, se modeleaza sigla existentă şi se implementează in noul website.

ZIUA 3

PAS III
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PAS V

Dacă aţi optat pentru pachetul Web Premium,
unde aveţi inclusă gratuit optimizarea SEO şi
promovare prin bannere, înscriere în motoare de
căutare şi directoare, acest lucru se face înainte
de predarea proiectului finalizat. După predarea proiectului promovarea şi SEO sunt aplicate
pentru noul site web.

ZIUA 6

Se fac ultimele retuşuri cu privire la design,
imagine şi machetare. Se introduce in platforma
noastră de găzduire domeniul de internet, datele
clientului în sistemul “CONT CLIENT” cu opţiunile
şi extraopţiunile alese în proiect.

PAS IV

Implementarea scripturilor după nevoile clientului este un proces care necesită timp pentru
testare înainte de finalizare, astfel evitând erorile apărute ulterior. Se fac ultimele implementări,
teste şi verificări amănunţite înainte ca proiectul
să fie finalizat.

PAS VI

În ultima zi se face revizuirea finală, se fac testele
finale şi se predă proiectul finalizat clientului.
După predare se emite şi factura proformă dacă
plata se face la termen sau online, respectiv
factura fiscală dacă plata se face în numerar.

Departament plati: plati@boxweb.ro

Info: contact@boxweb.ro

Exemplu
Factură
Ghimby BoxWeb SRL-D, Caras-Severin,
Resita
Telefon: 0723375674
E-mail: contact@boxweb.ro
www.boxweb.ro
CLIENT:

NUME CLIENT

FACTURA :

00379/09/2014

Adress:

Agnisqu Obistium 234, 7895 Ficienihit,

Data:

29/09/2012

ABN:

09-87-65-432

Cont client:

25 5678 9653 3896 7854 0000

Web-

www.yourcompany.com

PO:

8/10/2012

NR

DESCRIERE PRODUS

PRET

CANTITATE

TOTAL

1

Concepere proiect şi implementare

0 RON

1

0 RON

2

Domeniu .ro

*gratuit primul an doar la Web Premium

0 RON

1

0 RON

3

Găzduire site

*gratuit primul an

0 RON

1

0 RON

4

Pachet Web Complet

899 RON

1

899 RON

5

Adaptare site pentru mobil/tabletă

0 RON

1

0 RON

Subtotal

899 RON

METODE DE PLATĂ: Plata numerar, Paypal, Transfer bancar
Ghimby BoxWeb SRL-D, Caras-Severin, Resita
Telefon: 0723375674
E-mail: contact@boxweb.ro
www.boxweb.ro

TVA

TOTAL

0 RON

899 RON

OBSERVAŢII:
Plata serviciilor se va face pe bază de factură proformă emisă după ce proiectul a fost finalizat şi predat către client.
Factura proformă va fi disponibilă pe email sau în secţiunea “cont client” din cadrul site-ului boxweb.ro. Termenul de
plată dupa emiterea facturii este de 10 zile. După achitarea proformei se va emite factura fiscală care va fi trimisă de
regulă pe adresa de email a clientului.

Tu eşti online ? “Cu noi eşti online pe mobil, tabletă sau PC”
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SC GHIMBY BOXWEB SRL-D
CUI: 33268833
J11/271/2014
Resita,Caras-Severin
Telefon: +40723375674
E-mail: contact@boxweb.ro

