Τι σας εξασφαλίζει η συνεργασία μας για την κατασκευή ιστοσελίδας

Αισθητική
-

Τα πιο καλαίσθητα πρότυπα σχεδίασης
Μοντέρνα ή κλασικά templates
Προσαρμογή δομής και σχεδιασμού σελίδων
Απεριόριστοι χρωματικοί συνδυασμοί

Λειτουργικότητα
-

Εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης
Δημιουργία blog, περιοδικού, portal, εταιρικού site, porfolio κ.ά.
Πλήρη αναλυτικά Στατιστικά επισκεψιμότητας
Απεριόριστες σελίδες και φόρμες επικοινωνίας - Φόρμες Παραγγελίας
Εύκολη προσαρμογή κώδικα
Site + blog : όλα σε ένα

Αποτελεσματικότητα
-

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει ειδικά για εσάς το σχεδιασμό του site σας
Με βάση τη δύναμη του διαδικτυακού μάρκετινγκ
Με σκοπό την προσέλκυση πελατών
Με γνώμονα την ανάδειξη του brand name σας
Με στόχο την αύξηση του conversion rate, τη μετατροπή των επισκεπτών σε πελάτες

Ευκολία
-

Εύκολο στη χρήση για αρχάριους και προχωρημένους χρήστες
Τόσο απλό σχεδόν όσο το Microsoft Word
Απλός και αποτελεσματικός επεξεργαστής κειμένου
Εύκολη προσθήκη και μορφοποίηση φωτογραφιών και βίντεο

Google και SEO
- Το CMS μας σε συνδυασμό με την εμπειρία μας έχει τις καλύτερες επιδόσεις στο SEO
- Όλα τα πρότυπα σχεδίασης είναι βελτιστοποιημένα
- Φιλοξενία σε Linux Dedicated Server σε Ευρωπαϊκά Data Center
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- Εύκολη διαχείριση Υπέρ Συνδέσμων

Ταχύτητα
-

Ελαφριά και γρήγορη πλατφόρμα
Caching plugin
Καθαρός κώδικας για τις μηχανές αναζήτησης και για τους προγραμματιστές
Φιλοξενία σε γρήγορο dedicated server
Ενημερωμένες τελευταίες εκδόσεις
Συμβατή με όλες τις οθόνες/αναλύσεις
Συμβατή με όλους τους Browsers

Κοινωνικά Δίκτυα
-

Σύνδεση με τις σελίδες σας στα social media
Social sharing buttons στο περιεχόμενο
Σχόλια συνδεδεμένα με τα κοινωνικά δίκτυα
Αυτόματη κοινοποίηση άρθρων από το Site προς τα κοινωνικά δίκτυα

Mobile και tablet
- Σύγχρονα mobile χαρακτηριστικά για να βλέπουν το site σας από κάθε φορητή
συσκευή!
- Τέλεια εμφάνιση σε smartphones, iphones και tablet
- Με responsive χαρακτηριστικά ή mobile theme/templates

Διαφημίσεις
- Εύκολη ενσωμάτωση κώδικα Google Adsense και ελληνικών διαφημιστικών δικτύων
- Μεγιστοποίηση των εσόδων
- Στο το site, στο online περιοδικό ή στο blog σας!

Ασφάλεια
- Φιλοξενία σε ασφαλή Linux Dedeicated server με CPANEL με καθημερινά backup
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- Εύκολο backup όλης της εγκατάστασης για να μη χάσετε το περιεχόμενό σας
- Anti-spam και captcha protection
- Ρυθμίσεις ασφαλείας από τους προγραμματιστές της εταιρίας μας

Γλώσσα
-

Άριστη εμφάνιση των ελληνικών χαρακτήρων
Μετάφραση τίτλων και όρων με ειδικό plugin
Περιβάλλον διαχείρισης στα ελληνικά, εφόσον επιθυμεί ο πελάτης
Μεγάλη ελληνική κοινότητα υποστήριξης

ΕΞΤΡΑ χαρακτηριστικά
-

Δεν περιλαμβάνονται αλλά μπορούν να προστεθούν σε όλα τα Templates / CMS
Φόρμα εγγραφής σε newsletter
E-shop / e-commerce
Πληρωμή με paypal-Skrill κτλ
Forum - Εφαρμογή για πίνακα συζητήσεων
Text Chat
Live Chat Support
Συχνές ερωτήσεις
Κλειδωμένο περιεχόμενο για μέλη
Σύστημα Κρατήσεων - Booking
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