
Več kot 1.094.000 ogledov video 
vizitk naših strank na našem kanalu! 

Izdelava video prezentacij - video vizitk.

Več kot 18 let domene

Brez obveznosti in brezplačna izdelava 
demo verzij novih spletnih strani, 

v skladu z novimi zahtevami iskalnikov!

Oblikovanje in izdelava spletnih strani v skladu z najnovešim 
standardom“100% Responsive site”. 

Strani ne izdelujemo po vzorcih Word Press (WP) in drugi! 

Izdelava videa brezplačna ob izdelavi novih spletnih strani!

http://www.slodesign.com
https://www.youtube.com/channel/UC2g0DAW8DrEGsGbaxptuzxA
https://www.youtube.com/channel/UC2g0DAW8DrEGsGbaxptuzxA
http://www.slodesign.com
http://www.slodesign.com/izdelava-spletnih-strani.htm


STANDARDNI PAKET  
- izdelava designa za spletne strani naročnika in programiranje na podlagi novega designa
  tako, da se oblika in vsebina prilagaja napravi (računalnik - veličini zaslona, tablici in 
  pametnemu telefonu)
- vnos in obdelava vseh obstoječih podatkov iz obstoječih strani naročnika in dodajanje novih 
  do končne faze za  objavo po izbiri in navodilih naročnika, 
- optimizacija in prijava strani v slovenske in tuje iskalnike.
  AKCIJA DODATEK: izdelava videa … in brezplačno vzdrževanje strani za dobo 30 dni.

POSLOVNI PAKET 
Enko kot standardni paket, (vključuje tudi: slikanje, snemanje videa z montažo) in še:
-  eno mesečno brezplačno grafično vzdrževanje spletnih strani (samo v tem času se lahko 
   izdela tujo verzijo spletnih strani brezplačno - prevod dostavi naročnik),
-  prijava strani v slovenske in tuje iskalnike.
   AKCIJA DODATEK: klasičnega vzdrževanja spletnih strani kot je osveževanje besedil in 
   občasno menjavanje slik in videa se ne zaračunava tri mesece.

POSLOVNI PAKET   
Enko kot poslovni paket in še:
- tro mesečno brezplačno grafično vzdrževanje spletnih strani (samo v tem času se lahko izdela 
  dve tuje verzije spletnih strani brezplačno - prevode dostavi naročnik),
- klasičnega vzdrževanja spletnih strani kot je osveževanje besedil in občasno menjavanje slik   
  in videa se ne zaračunava dve leti od podpisa pogodbe (tudi izdelava posebnih mini strani 
  novih storitev).
  AKCIJA DODTEK:  izdelava letošnje video e-čestitke - osnovni paket (www.srecno.si).

www.slodesign.com

Brez obveznosti in brezplačna izdelava demo verzij novih 
spletnih strani, v skladu z novimi zahtevami iskalnikov!
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