האתר כולל
האתר כולל
דומיין אתר לשנה
עיצוב ייחודי

מפרט
כתובת לאתר האינטרנט לפי בחירת
הלקוח ,ע"פ שם העסק
עיצוב אישי (לא תבנית) למיתוג העסק.
אפשרות לשילוב רול חדשות ,טופס ליד
בדף הבית ,הצגת וידיאו בדף הראשי
וכדומה

מערכת ניהול תוכן

ממשק ניהול וורדפרס המאפשר שליטה
בדפים ,הוספה ,החלפה ,פתיחת קטגוריות,
הוספת תמונות ,וידיאו ועוד.

שילוב האתר בGoogle Webmaster Tools-

שילוב כתובת האתר במערכת זיהוי אתרים
מתקדמת מבית  -Googleלאינדוקס מהיר
יותר של האתר

התקנת Google Analytics

מערכת סטטיסטיקות מתקדמת בעולם,
למעקב אחר כניסות וצפיות באתר.

כתיבת פרופיל חברה

כתיבת פרופיל חברה מקצועי ,שיווקי
ומותאם גוגל לשיווק העסק בפני לקוחות
פוטנציאלים.

תמיכה טכנית

תמיכה טכנית לכל בעיה ,שאלה או תקלה
לאורך הדרך

אחסון האתר

אחסון האתר על גבי שרתים מתקדמים

גיבוי
שירות לקוחות

גיבוי חומרי האתר באופן קבוע על גבי
שרת
שירות לקוחות לכל בעיה או שאלה

ערכת קידום אתר באופן מלא ועצמאי
 +המדריך מקדים עסקים עם תוכן .ללא עלות נוספת!
לקוחות פרופיל און ליין מקבלים עם בניית האתר ,ערכה מסודרת הכוללת
רשימות אינדקסים ,אתרי סימניה ,פורומים ,בלוגים ,אתרי מאמרים ומקורות
תנועה ופרסום נוספים וחינמיים לחלוטין ,המיועדים לקידום ושיווק האתר
במנועי חיפוש.

תמורה
תשלום חד פעמי של כ₪ 2,000 -
תשלום חודשי של כ ₪ 00 -בעבור גיבוי ,אחסון ,תמיכה טכנית ושירות לקוחות

תנאי תשלום
 .1התשלום מתבצע בעת הזמנת העבודה בכ .אשראי

https://www.ezpay.co.il/Payment.aspx?id=13717
(את התשלום הראשון ניתן לפרוס לכ 2 -תשלומים )
התשלום בעבור האחסון ישולם בכ 12 -תשלומים

.2

התשלום אינו כולל מע"מ

הערות כלליות להקמת האתר
במ ידה והלקוח מעוניין להעביר חומרים גראפיים או טקסטואליים לצרכי בניית האתר ,החומרים
יוגשו על גבי מדיה דיגיטלית בלבד

o

לאורך כל תקופת ההתקשרות בה נמצא האתר באוויר ,מעת ביצוע ההזמנה בפועל,
ישלם הלקוח  ₪ 00בחודש ,עלות אחסון ,שירותי גיבוי ,תמיכה טכנית באתר ושירות
לקוחות

o

כל הוספות חריגות לאתר הפרופיל יתומחרו באופן אישי למול הלקוח ובהתאם לשיקול
דעתו של פרופיל און ליין.

o

עלות ההקמה כוללת רכישת דומיין עבור הלקוח לשנה בלבד ,בתום שנה מרכישת ה-
דומיין יש לחדשו בעלות של  ₪ 100לכל שנה נוספת.

o

התשלום מתבצע בעת הזמנת העבודה

o

ההתקשרות הינה לזמן בלתי מוגבל .הלקוח יכול לבטל ההתקשרות בהתראה של 30
יום החל מתום השנה הראשונה בלבד.

o

המחירים אינם כוללים מע"מ

o

התשלום החודשי מתבצע בכרטיס אשראי ב כ 12-תשלומים שווים

o

התשלום הראשוני מתבצע בכרטיס אשראי בכ 2 -תשלומים

o

בניית האתר כוללת כשעתיים הדרכה על המערכת ,בשיחה טלפונית

o

ההצעה אינה כוללת הזנה של תכנים או תמונות אל האתר

o

מעבר לתמונה אחת ,התמונות הינן על חשבון המזמין בעלות התמונה

o

החברה שומרת לה את הזכות לשנות מחירים אילו מתום השנה הראשונה ,בהתראה של
 30יום

o

האתר כולל כתיבת פרופיל חברה בלבד .על הלקוח להעביר תכנים לשאר דפי האתר

o

עיצוב האתר אינו כולל עיצוב לוגו

o

הגלריה באתר ,במידת הצורך ,הינה גלריה של מערכת וורדפס

o

הגבלת האחסון הינה ל MB00 -לאתר

o

הזנת התכנים והתמונות אל האתר ,נעשית על ידי הלקוח.

o

במידה ויש צורך לעשות הפניית דומיין ,על הלקוח להעביר לפרופיל און ליין את פרטי
הדומיין או /ו האחסון .הדבר נעשה באחריותו המלאה

o

בתום השנה הראשונה ,מתבצע חידוש אוטומטי בסכום החודשי הקבוע

o

מערכת התוכן באתר הינה מערכת וורדפס מותאמת גוגל בעלת ממשק בעברית

o

על הלקוח לספק כתובת מייל עדכנית לביצוע הפנייה נכנסת מכתובת מייל האתר
לכתובת קיימת

o

ניתן לאחסן סרטונים ב YouTubeולהציג באתר

o

כל שינוי בעיצוב לאחר אישור בכתב יחויב בתשלום לפי שיקול דעתו של הסטודיו

o

עיצוב האתר הינו עיצוב ללא פלאש .כל פלאש בעיצוב יתומחר בנפרד

o

המערכת מותאמת גוגל ולכן אין אפשרות לתפריטים נופלים אלא לרשימת תפריטים

o

האתר הינו אתר בעברית ,התאמות והיפוך העיצוב לאנגלית כרוכים בתשלום נוסף
במידת הצורך  :פרטים לרישום דומיין על שם בעל האתר באנגלית בלבד
שם

שם משפחה

כתובת פיזית

מיקוד (חובה)

חתימה על הזמנה זאת מהווה אישור הזמנת המוצר לעיל וכוללת את כל דפי ההצעה
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