Siteice árlista, 2018 november 05

ICE 1

ICE 2

ICE 3

Honlap készítési díj*

130.000 Ft+Áfa

260.000 Ft+Áfa

390.000 Ft+Áfa

Akciós honlap készítési díj*

69.000 Ft+Áfa

110.000 Ft+Áfa

149.000 Ft+Áfa

Éves üzemeltetési díj**

25.000 Ft+Áfa

35.000 Ft+Áfa

45.000 Ft+Áfa

Responsive weboldal
(mobileszközökre optimalizált)

x

x

x

Többnyelvűség

-

-

2 nyelv

Képgaléria

500 db. kép

1000 db. kép

1500 db. kép

Videók

4 db. videó

8 db. videó

12 db. videó

Űrlapok

x

x

x

hír/blog modul

x

x

x

SEO modul

-

x

x

hírlevél feliratkozás

x

x

x

Menüpontok száma

korlátlan

korlátlan

korlátlan

saját Domain használata

x

x

x

Egyéni Favikon

x

x

x

Fájlkezelő modul

1 GB tárhely

2 GB tárhely

3 GB tárhely

Kapcsolat modul

x

x

x

Saját szerkesztőfelület

x

x

x

korlátlan

korlátlan

korlátlan

Adatforgalom

Elkészítési díj tartalmazza: A mobileszközökre optimalizált honlap elkészítését, arculati kialakítását,1 verzióban, további 2
módosítással, az ügyfél igényei alapján, 1 óra konzultációt telefonon vagy a Siteice irodájában, 1 db jogtiszta fejlécképet vagy
háttérképet és az első tartalomfeltöltést, összesen 1 munkaórában, ami maximum 3 főmenüre, vagy almenüre vonatkozik
(menüpontonként maximum 5 kép és 5.000 karakter (kb. 2 oldal) szöveg feltöltését tartalmazza). További tartalomfeltöltés és
oldalszerkesztés 10.000 Ft+Áfa/munkaóra díjon lehetséges egyedi igény alapján.
Éves üzemeltetési díj tartalmazza: Tárhelyet (webhostingot), a mobileszközökre optimalizált honlapok folyamatos
termékfejlesztését, a legfrissebb böngészőkre és operációs rendszerekre történő optimalizálást, saját szerkesztőfelületet,
ügyfélszolgálatot és támogatást, a weboldal módosítását és tartalomfeltöltést (maximum havi 2 alkalommal, összesen évi 2
munkaórában).
További tartalomfeltöltés és oldalszerkesztés 10.000 Ft+Áfa/munkaóra díjon lehetséges egyedi igény alapján. A Siteice
felhasználói kézikönyv legfrissebb verzióját.

Extrák:
+ idegen nyelv: (55.000) 40.000 Ft+Áfa + 10.000 HUF+Áfa/év
+ 500 kép a galériába: 2.000 Ft+Áfa/év
+ 1000 kép a galériába: 4.000 Ft+Áfa/év
+ 5000 kép a galériába: 20.000 Ft+Áfa/év
+ videó: 500 Ft+Áfa/év

Email címek :
1 email cím (átirányítva másik email címre, tárhely nélkül): 500 Ft+Áfa/év
1 email cím (1 GB): 2.000 Ft+Áfa/év
1 email cím (5 GB): 7.000 Ft+Áfa/év
Doman árak:
.hu: 4.000 Ft+Áfa/év
.com .net .biz .org .info: 5.000 Ft+Áfa/év
.eu: 6.000 Ft+Áfa/év

