φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων
για Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet Marketing

κατάλογος προϊόντων & υπηρεσιών 2015

Πακέτα φιλοξενίας
- Περιγραφή Cloud Hosting
- Κατοχύρωση ονόματος
- Οικονομικό START UP
- SEO FRIENDLY hosting
- E-COMMERCE hosting
Διαχείριση περιεχομένου
- Ιστοσελίδα παρουσίας / εταιρικής ταυτότητας
- Αναβάθμιση σε δυναμικό blog-site
- Διαμόρφωση ηλεκτρονικού καταστήματος
Εξειδικευμένες εργασίες
- Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων
- Εφαρμογή για κινητά (mobile site)
- Μικροεφαρμογές γραφείου
- Εκπαίδευση – Συμβουλευτική
- Ε-COMMERCE COACHING
- Επεκτάσεις – Πρόσθετα

Protonos Net
Υπηρεσίες Διαδικτύου

πακέτα φιλοξενίας
Υπολογιστικό Σύστημα για Φιλοξενία – Cloud Hosting
Ιδανικό για Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Search Engine Marketing –
Εγγυημένες ταχύτητες – Μέγιστη Ασφάλεια – Ιδιωτική Διεύθυνση IP σε
Ευρωπαϊκό Data Center – Τακτικές λείψεις αντιγράφων ασφαλείας
(εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια) – Αναβαθμίσεις Συστημάτων – 24ωρη
παρακολούθηση – Λειτουργική στήριξη
Προσφέρεται για blog-sites και e-shops

Κατοχύρωση Ονόματος





Δημιουργία επαγγελματικού Gmail
Σύνδεση με εργαλεία Google
Κατοχύρωση ονόματος χώρου ( domain name )
Παρακολούθηση λήξης & ανανέωση

Κόστος

:

70 € / έτος

START-UP hosting
Με την αγορά ονόματος ή τη δημιουργία αρχικού website





Διάρκεια : 2 έτη
Συνολικός χώρος : 100 MBs
Ένας λογαριασμός web-mail με δικό του inbox
+ 4 λογαριασμοί email με forwarding

Τελικό κόστος

:

200 €
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SEO FRIENDLY hosting
Φιλοξενία χαμηλού κόστους με χαρακτηριστικά φιλικά προς τις μηχανές
αναζήτησης για websites με Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS)









Συνολικός χώρος : 200 MBs
2 λογαριασμοί web-mail με δικό τους inbox
Έως 10 λογαριασμοί email με forwarding
Απεριόριστη κίνηση δεδομένων
Στατιστικά κίνησης
Μέγιστες & εγγυημένες ταχύτητες
Cloud Hosting / Private IP / Ευρωπαϊκός Server
Αναβαθμίσεις λογισμικού / Συνεχής παρακολούθηση

Κόστος
Προσφορά

:
:

15 € / μήνα
80 € στην αρχή κάθε εξαμήνου

E-COMMERCE hosting
Φιλοξενία με χαρακτηριστικά κατάλληλα για SEO (SEO HOSTING) για
απαιτητικά blog-sites και ηλεκτρονικά καταστήματα









Συνολικός χώρος : 450 MBs
3 λογαριασμοί web-mail με δικό τους inbox
Έως 15 λογαριασμοί email με forwarding
Απεριόριστη κίνηση δεδομένων
Στατιστικά κίνησης
Μέγιστες & εγγυημένες ταχύτητες
Cloud Hosting / Private IP / Ευρωπαϊκός Server
Αναβαθμίσεις λογισμικού / Συνεχής παρακολούθηση

Κόστος
Προσφορά

:
:

25 € / μήνα
140 € στην αρχή κάθε εξαμήνου
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διαχείριση περιεχομένου
Ιστοσελίδα Fixed – HTML5
 Ενιαία ιστοσελίδα με 4 ενότητες και τα αντίστοιχα στοιχεία μενού
 Μέγιστη ταχύτητα απόκρισης / περιήγησης χρήστη
 Σχεδιασμός για καλύτερη εμφάνιση σε tablets & smart-phones
 Responsive template
 Φόρμα επικοινωνίας / εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 Contact form
 Google map
 Κατασκευή φιλική για τις μηχανές αναζήτησης
 Search Engine Friendly
 Εικονίδια κοινοποίησης & σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα
 Like, G+, Twitter, …
 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΠΕΤΗ (1)
 Φωτογραφικό άλμπουμ / Light-box
 Κυλιόμενες εικόνες ή κείμενο / Μαρκίζα
 Αναδυόμενο μήνυμα / Pop-up
 Μόνιμα ορατό πλαίσιο / Banner
 Ηχητικό μοτίβο
 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (1)
 Δυναμικό περιεχόμενο (προσφορές, ανακοινώσεις)
 Ενσωμάτωση εικόνων / Slideshow
 Βίντεο, Μουσική ή Λίστα από εξωτερική πηγή
 Περιβάλλον διαχειριστή
 Δε χρειάζονται αναβαθμίσεις – Ελάχιστος συνολικός όγκος
 Μέγιστη ασφάλεια – Μηδενικός κίνδυνος
 Πιστοποιημένες τεχνολογίες ( HTML5, CSS3, JavaScript )
 Επίδειξη – αντίγραφο σε CD

Άμεση λύση για μια πρώτη παρουσία στο Διαδίκτυο,
εφόσον δεν υπάρχει η προοπτική συνεχούς προσθήκης περιεχομένου
Χρόνος υλοποίησης
Κόστος

:
:

2 εβδομάδες
500 €
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Αναβάθμιση σε δυναμικό blog/site
 Με Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS)
 Περιοδική προσθήκη / ανανέωση περιεχομένου
 Εύκολος χειρισμός ( κείμενα, εικόνες ) σαν MS Word
 Χρήση τυποποιημένου λογισμικού ( Wordpress )
 Δυνατότητα για απεριόριστες σελίδες
 Αρχική καταχώρηση έως 10 σελίδες
 Δημιουργία των μενού πλοήγησης
 5 στοιχεία με δυνατότητα υπο-μενού
 Εικονίδια κοινοποίησης
 Like, G+, Twitter, …
 Χώρος για banners
 προσφορές, διαφημίσεις, παραπομπές
 Κατασκευή φιλική για τις μηχανές αναζήτησης
 SEO friendly
 Επαγγελματική εμφάνιση
 εικαστικά από γραφίστες ( premium template )
 προσαρμογή σε tablets και smart-phones ( responsive theme )
 Λειτουργία blog (περιοδική συγγραφή άρθρων)
 Χρονολογική ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση
 Αρχική καταχώρηση 5 άρθρων
 Επίδειξη – αντίγραφο σε CD

Ιδανικό για article marketing, search engine marketing,
ανάπτυξη πελατολόγιου
Χρόνος υλοποίησης
Κόστος

:
:

1 μήνα
1.200 €
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Διαμόρφωση ηλεκτρονικού καταστήματος
 Σύστημα για εύκολή προσθήκη και παρουσίαση προϊόντων
 Περιγραφές, εικόνες, κατηγορίες προϊόντων…
 Χρήση τυποποιημένου λογισμικού ( Woo-Commerce )
 Αρχική καταχώρηση 10 προϊόντων
 Δυνατότητα για απεριόριστες σελίδες
 Βασικές, ειδικές, κατηγορίες, προτεινόμενα….
 Αρχική καταχώρηση έως 10 σελίδες
 Δημιουργία των μενού πλοήγησης
 5 στοιχεία με δυνατότητα υπο-μενού
 Χώρος για banners
 προσφορές, διαφημίσεις, …
 Εικονίδια κοινοποίησης
 Like, G+, Twitter, …
 Φιλική κατασκευή για τις μηχανές αναζήτησης
 SEO friendly
 Επαγγελματική εμφάνιση :
 εικαστικά από γραφίστες ( premium template )
 προσαρμογή σε tablets και κινητά ( responsive theme )
 Σύνδεση με Paypal (προϋπόθεση ο ιδιοκτήτης του site να έχει Paypal )
 Δυνατότητα πληρωμής από λογαριασμό Paypal
( για χρήστες Paypal )
 Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική
( δεν απαιτείται Paypal χρηστών )
 Επίδειξη – αντίγραφο σε CD

Προσφέρεται για διαδικτυακή πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών
Χρόνος παράδοσης
Κόστος

:
:

3 μήνες
2.500 €
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εξειδικευμένες εργασίες

Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης ( SEO )
 Μελέτη για την επιλογή 3 φράσεων
 να έχουν πολλές αναζητήσεις
 να είναι εφικτές
 On Site SEO
 εργασίες & ρυθμίσεις πάνω στο website και το server
 Σύνδεση με εργαλεία διαχείρισης και παρακολούθησης
 Webmaster Tools
 Google Analytics
 Alexa Statistics
 Βασικό Off Page SEO για τις 3 φράσεις που επιλέξαμε
 αύξηση των links που οδηγούν τους χρήστες ή τις μηχανές
αναζήτησης στο site μας με εγγραφή σε διαδικτυακούς καταλόγους
& καταχωρήσεις σε blogs
 Αύξηση Google Page Rank
 απαραίτητο συστατικό για τη συνέχεια
 Άνοδος στα αποτελέσματα αναζήτησης
 με διάφορες φράσεις, περισσότερες από τις τρείς που έχουμε
επιλέξει
 SERP Checking Reports
 Αύξηση της επισκεψιμότητας που προέρχεται από αναζήτηση στο Google
Search
Εξειδικευμένη λύση για πεπειραμένους επαγγελματίες
Ελάχιστος χρόνος
Ελάχιστο κόστος

:
:

3 μήνες
800 €
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Εφαρμογή για κινητά (mobile site)
 Αναγνωρίζει τη συσκευή του χρήστη και σερβίρει διαφορετικό
περιεχόμενο
 Λειτουργεί για ιστοσελίδες με ή χωρίς περιβάλλον διαχείρισης
Μπορεί να προστεθεί σε υπάρχον ή σε νέο website
Κόστος ανάλογο των προδιαγραφών

Μικροεφαρμογές γραφείου
 Παραθυρική εφαρμογή με προδιαγραφές χρήστη
 MS Excel με Visual Basic Forms
 Κόστος
:
από 200 €
 Βάση Δεδομένων & αναφορές με προδιαγραφές χρήστη
 MS Access με SQL Reports
 Κόστος
:
από 300 €

Εκπαίδευση – Συμβουλευτική
 Σεμινάρια Πληροφορικής
 Εκπαίδευση χειρισμού website
o Διαχείριση περιεχομένου
o Διαχείριση φιλοξενίας
 Συμβουλευτική Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 Συμβουλευτική Internet Marketing

8

E-COMMERCE COACHING
Διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος και συνεχής καθοδήγηση στο
ηλεκτρονικό εμπόριο
 Συνεχής εκπαίδευση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και το internet
marketing
 Μελέτη και υλοποίηση πλάνου προώθησης
 Προσθήκη plugins όποτε χρειάζεται
 Ενημέρωση βασικού περιεχομένου όποτε ζητηθεί
 Αναλυτικές αναφορές εξέλιξης στα αποτελέσματα αναζήτησης
 Συνεχής καθοδήγηση και συνεργασία
+ E-COMMERCE hosting
φιλοξενία & διαχείριση υπάρχοντος Website σε 850 ΜBs χώρου
5 λογαριασμοί webmail με inbox + 20 λογαριασμοί email forwarding
απεριόριστη κίνηση δεδομένων + μέγιστες & εγγυημένες ταχύτητες
Κόστος συνεργασίας
Κόστος ανά ώρα

:
:

180 € / μήνα
20 € / ώρα

Επεκτάσεις – Πρόσθετα – Μεμονωμένες εργασίες
 Σύνδεση και άντληση περιεχόμενου από επαγγελματική σελίδα σε
κοινωνικό δίκτυο ή υπάρχον blog
 Κόστος
:
από 80 €
 Περιεχόμενο και μενού σε περισσότερες από μία γλώσσες
 Κόστος ανά γλώσσα
:
από 100 €
 Επιπλέον λειτουργικότητα προσαρμοσμένη σε ειδικές απαιτήσεις
 Κόστος ανά εργαλείο
:
από 150 €
 Σύνδεση ηλεκτρονικού καταστήματος απευθείας με τράπεζα
 Κόστος
:
200 €
 Μεταφορά αρχείων από προηγούμενο χώρο φιλοξενίας στο Protonos Net
 Κόστος
:
100 €
 Αντίγραφο website και παράδοση σε CD (κατόπιν συνεννόησης)
 Κόστος
:
100 €
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Ιανουάριος 2015

http://protonos.net/
Αττική, ΕΛΛΑΔΑ
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