INNOSKART
MARKETING
diVÍZIÓ

LETISZTULT, EGYEDI DIZÁJN,
PROFESSZIONÁLIS MEGJELENÉS
WEBOLDAL ÉS WEBSHOP FEJLESZTÉS

Érje el céljait az Innoskart Marketing diVízió webfejlesztő szolgáltatásainak segítségével!
Weboldal és webshop tervezése és
fejlesztése az informális weboldaltól
az összetettebb webáruházig.
Egyedi, az arculathoz illeszkedő,
gyors, kereső- és mobilbarát
weboldalt készítünk.
A szolgáltatás egyéb grafikai
tervezéssel is igényelhető, így egy
weboldal kivitelezése történhet akár
egy cégarculat elkészítésével együtt,
egy időben is.
Igény esetén domainregisztrációban
és megfelelő tárhelyszolgáltató
kiválasztásában is segíteni tudunk.

A kivitelezés menete:
· Látványtervet készítünk a
nyitólapra (2 verzió)
· A kiválasztott látványterven a kért
módosítási igényeket felvezetjük
· Az elfogadott nyitólapi látványterv
alapján elkészülnek az aloldali
tervek
· Az elfogadott aloldali tervek
alapján tesztelhető oldal készül,
kipróbálható funkciókkal
· Az elfogadott tesztoldal alapján
kerül átadásra és élesítésre a
weboldal

WEBOLDAL ÉS WEBSHOP FEJLESZTÉS ÁRAK*

Kiviteli idő

Informális weboldal

140.000 - 280.000 Ft

4-8 munkahét

Webshop

240.000 - 720.000 Ft

8-16 munkahét

Komplettebb, egyedi igényű weboldal, vagy webshop: az igények ismeretének fényében
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LETISZTULT, EGYEDI DIZÁJN,
PROFESSZIONÁLIS MEGJELENÉS
GRAFIKAI TERVEZÉS, ARCULATTERVEZÉS

Érje el céljait az Innoskart Marketing diVízió grafikai szolgáltatásainak segítségével!

Teljes körű grafikai tervezés, legyen
szó akár logó, szóróanyag, brossúra,
vagy óriásplakát tervezéséről, vagy
egyéb arculati elem (névjegy, dosszié,
céges levélpapír, stb.) tervéről.
A kivitelezés során minden elem
gondosan, az egyeztetett igények
alapján nyomdakész formában kerül
kivitelezésre.
Igény esetén a gyártáshoz megfelelő
nyomda kiválasztásában is tudunk
segíteni.

A kivitelezés menete:
· Látványtervet készítünk (logó,
névjegykártya esetén 2 tervet; többi
esetben 1 tervet) A névjegykártyák
esetében ezek az ún. “master” tervek,
tehát egy adott névhez készül el a
terv, azon tisztázódnak és
véglegesednek az igények
· A kiválasztott látványterven a kért
módosítási igényeket felvezetjük
· Az elkészült nyomdakész verzió
átadása

GRAFIKAI TERVEZÉS ÁRAK*

Kiviteli idő

Logó

24.000 Ft

5-10 munkanap

Névjegykártya (első, “master” névjegy)

16.000 Ft

3-5 munkanap

Névjegykártya névmutáció

2.000 Ft/név

1-2 munkanap

Egyoldalas szóróanyag

20.000 Ft

3-5 munkanap

2 oldalas szóróanyag

28.000 Ft

3-5 munkanap

12 oldalas brossúra

64.000 Ft

5-10 munkanap

Egyéb grafikai tervek: az igények ismeretének fényében
* A feltüntetett árak kedvezményes, csak és kizárólag Innoskart tagok által igénybe vehető összegek.
A feltüntetett árak nettó összegek és forintban értendőek. A feltüntetett ütemek és árak nagyságrendi
tól-ig kalkulációk. A fenti ütemek tartalmazzák az előzetesen tervezhető kivitelezés idejét, beleértve az
igényfelmérést, a kivitelezést és a korrekciók elvégzését.
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