Data: 2017-07-25

Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://ogloszeniawielkopolskie.pl
Tworzenie stron responsywnych grafika klasy biznes za jedyne 298 zł. !
Cena: 0.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia: Usługi
Lokalizacja: Polska -> woj. Wielkopolskie ,miasto -> Internet , ul. Internet
Data dodania: 2017-04-06 r.
Data ważności: 2017-06-05 r.

Opis:
Tworzenie stron responsywnych grafika klasy biznes za jedyne 298 zł. !
WYKONANIE PROFESJONALNEJ STRONY RESPONSYWNEJ MOBILNEJ INTERNETOWEJ nowej, lub
odświeżenie wykonanie na nowo obecnej www aby zdobywać nowych klientów.
Zajmiemy się całością w uczciwej cenie, a Ty odbierasz gotową działającą stronę internetową i co
najlepsze za 30% ceny u konkurencji.
SERWER na rok czasu opłacony w cenie wykonania
REJESTRACJA DOMENY pl na rok czasu opłacona w cenie wykonania
WYKONANIE STRONY internetowej zoptymalizowanej SEO - RESPONSYWNEJ
CAŁOŚĆ wykonania strony 298 zł. (brutto) wykonanie od A-Z klient w tej cenie odbiera gotową
działającą stronę i niczym się nie przejmuje całość pracy po naszej stronie. Klient podsyła tylko
przygotowane teksty do wykonania strony.
Strona zoptymalizowana SEO samo pozycjonowanie we wyszukiwarkach nigdzie w takiej cenie.
Profesjonalny wygląd który pozwoli pozyskać nowych klientów i będzie świetną wizytówką dla Państwa.

Wykonywanie stron opartych o system cms Wordpress responsywnych mobilnych z grafiką klasy biznes
w cenie od 298 zł., posiadamy wieloletnie doświadczenie wykonując strony oparte o cms wordpress.
Strony opartej o system wordpress (cms z panelem do samodzielnych darmowych zmian i aktualizacji po
oddaniu strony)
dodatkowo:
aktualizacje systemu cms wordpress do najnowszej wersji
wdrażanie i konfiguracja wtyczek
płatny system udostępniana treści na stronie
aktualizacje i rozbudowa stron opartych o cms wordpress
wdrażanie i cięcie grafiki po wordpressa
zabezpieczanie stron internetowych przed włamaniem
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NOWOŚĆ KATALOG PRODUKTÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ: jeżeli nie chcesz prowadzić sklepu
internetowego wdrażamy wykonanie strony internetowej z systemem prezentacji produktów.
Kontakt do nas:
http://www.prodo.pl
axp@prodo.pl
tel. 888 537 633

Dane kontaktowe

E-mail:
Telefon:
Gadu-gadu:

axp@prodo.pl
888537633
1071331

Link do ogłoszenia: http://http://ogloszeniawielkopolskie.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=6591
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