efektīvs
RISINĀJUMS

Mājas lapai ir jāatbilst vairākiem kritērijiem:
• jāiepazīstina un jāreklamē uzņēmums, tā mērķi un sniegtie pakalpojumi;
• jāpalielina pasīvās un aktīvās tirdzniecības ienākumi;
• jāpalīdz klientam atrast visīsāko ceļu uz nepieciešamo informāciju;
• jādod iespēja ātri un vienkārši atjaunināt informāciju;
• jāpadara uzņēmuma klātbūtne tirgū pamanāmāka;
• jāsamazina laiks, kas tiek izmantots klientu apkalpošanai;
• jāpadara informāciju pieejamu visu dienakti visā pasaulē;
• tās izveidei jābūt ātrai.

Kādēļ izvēlēties Web2
Web2
Cena

(Balstīta uz cenu Latvija)

Izgatavošanas laiks
Personalizācija

Parastie mājas lapu servisi

290 Ls

700-1000 Ls

1 stunda

4-7 nedēļas
Pilna

Pilna
Balstīts uz speciāliem šabloniem

Dizains
Satura vadības sistēma (SVS)

Neatkarīgs dizains

Pilna

Daļēja/Pilna

SVS integrācija

0 stundas

5-10 stundas

Kvalitāte

Vislabākā

Vāja ... Ļoti laba

Piedāvājums

Produkts

Pakalpojums

Informācijas publicēšana

Cik vien iespējams tuva izejas materiālam

Atkarīgs no SVS

Daži paraugi
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Web2 Ievads
Web2 ir jauns un novatorisks risinājums
tīmekļa vietņu atvēršanai. Tā koncepcija ir
produktivitāte un uz rezultātu orientētas
darbības. Web2 mērķis ir piedāvāt risinājumu
ar vislabāko cenas attiecību pret kvalitāti.

Šis produkts nav pārlieku dārgs, taču tas neiespaido

Rezultātā Jūs iegūstat pilnvērtīgu un darboties spējīgu

produkta kvalitāti. Mēs varam piedāvāt Web2 risinājumu

unikalu mājas lapu. Pateicoties spēcīgajai SVS (satura

30-20% salīdzinājumā ar “parastajiem”

vadības sistēma), kas integrēta Web2, klients ieekonome

mājas lapu risinājumiem, jo Jūs varat izvēlēties atbilstošu

daudz laika, kas saistīta ar satura ievadīšanu un

dizainu plaša dizaina šablonu klāsta, kurus ir radījuši mūsu

uzturēšanu lapā.

ar izmaksām

dizaineri tieši priekš Web2. Šie dizaina šabloni ir augstas
kvalitātes un atbilst stingrākajām mūsdienu kvalitātes

Web2 ar SVS ļauj klientam pārvaldīt visu informaciju lapā

prasībām. Jūsu izvēlei visu laiku tiek pievienoti arvien jauni

(tekstu, attēlus, ziņas, failus, utt.) pavisam vienkarši.

un jauni šabloni. Kad Jūs izdarat pasūtījumu Web2,

Sistēma ir viegli izprotama un pieredze rāda, ka jebkurš

izvēlētais dizaina šablons tiek personalizēts (tiek

datora lietotājs spēj tikt gala ar to.

pievienots logo, saukļi utt.) atbilstoši Jūsu vēlmēm un
ieteikumiem.

Web2 kontakti
Web2 SIA
Telefons:

+371 7821 970

E-pasts:

info@web2.lv

Mājas lapa: www.web2.lv
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