Веб-студія WEB1
пропонує:

СТВОРЕННЯ
САЙТІВ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТА ПІДТРИМКА
ПРОСУВАННЯ
ТА РЕКЛАМА

Про нас:

Що говорять про нас
клієнти:

Головний тренд нового 2021 року –
перехід бізнесу в онлайн.
Ми, працюючи більше 10 років на
ринку веб-послуг, усвідомили на ділі,
як важливо йти в ногу з часом в вебтехнологіях.
Постійно розвиваючись, ми
намагаємося впроваджувати
найновіші фішки не тільки в Ваш
бізнес, а й у свій. Це дозволяє нам
всім максимально конкурувати
у своєму ринку, і задавати темп
конкурентам, йдучи попереду.
Ми не голосно обіцяємо, а тихо
робимо. Нам кажуть, що з нами
комфортно працювати, і це значить,
що ми на вірному шляху.

Наші послуги
СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТМАГАЗИНІВ

ПЕРЕНЕСЕННЯ САЙТІВ НА
НОВУ ПЛАТФОРМУ

Створення e-commerce сайтів для роздрібних
і оптових продажів. Індивідуальний дизайн,
розширюваний функціонал.

Якщо Ваш сайт довго не оновлювався, швидше
за все він морально застарів.Ми зробимо сайт
на новій платформі, і перенесемо всі дані зі
старого на новий сайт.

СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ
САЙТІВ

ПРОСУВАННЯ САЙТУ ТА
БІЗНЕСУ

СТВОРЕННЯ LANDING І САЙТІВ
ВІЗИТОК

САЙТ У РОЗСТРОЧКУ

РЕДИЗАЙН САЙТІВ

КОНТЕКСТНА РЕКЛАМА

Створення сайтів для малого та середнього
бізнесу. Від невеликого сайту до великого
представницького каталогу.

Створення Landing Page для ефективних
продажів одного або декількох товарів, в
рамках середнього бюджету.

Робимо редизайн застарілих сайтів. Це
дозволить Вам оновити зовнішній вигляд
сайту і зробити його більш привабливим і
зручним з точки зору юзабіліті.

Покращимо Ваш сайт, зробимо СЕО, додамо
конверсій, прокачаємо в пошуку google, на
google maps і місцевих ЗМІ.

Тепер у Вас є можливість замовити сайт в
розстрочку, сплативши перший внесок, і
залучати в Ваш бізнес клієнтів вже зараз.

Професійно налаштуємо рекламну кампанію
Google ADS для залучення потенційних
клієнтів з першого дня роботи сайту.

Вартість послуг
ВАРТІСТЬ
Створення
інтернетмагазинів
Створення
корпоративних
сайтів
Створення landing
і сайтів візиток
Редизайн сайтів
Перенесення
сайтів на нову
платформу

Від

28 000 грн
Від

24 000 грн
Від

14 000 грн
Від

28 000 грн
Від

24 000 грн
Від

Просування сайту
та бізнесу

16 000 грн

Контекстна
реклама

4 - 6 000 грн

ТЕРМІНИ

РОЗСТРОЧКА

Від 7 днів

Так

Від 7 днів

Так

Від 7 днів

Ні

Від 7 днів

Так

Від 7 днів

Так

-

Ні

Від 3 днів

Ні

Замовляючи сайт у нас Ви отримуєте:

ДОМЕН В ПОДАРУНОК

При замовленні сайту клієнт отримує домен com.ua на один
рік в подарунок.

ХОСТИНГ В ПОДАРУНОК

При замовленні сайту замовник отримує в подарунок
хостинг на 3 місяці.

СЕРТИФІКАТ БЕЗПЕКИ

При замовленні сайту у нас Ви отримуєте сертифікат
безпеки TLS на весь термін обслуговування безкоштовно.

СТРОГЕ ДОТРИМАННЯ 			
СТРОКІВ РОЗРОБКИ

Терміни розробки сайту чітко прописуються в технічному
завданні.

КРЕАТИВНИЙ ДИЗАЙН

При створенні дизайну сайту використовуються новітні
технології.

КРУТЕ ЮЗАБІЛІТІ

Ваш сайт буде максимально зручним з точки зору
користувача.

АДАПТИВНИЙ ДИЗАЙН

Ваш сайт буде правильно відображатися на всіх мобільних
пристроях.

ЛЕГКІСТЬ УПРАВЛІННЯ

Легкість керування сайтом з адміністративної панелі.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Технічна підтримка надається на всіх етапах створення
сайту, а також після прийняття сайту.

Чому з нами працюють?
Ми завжди

ГОВОРИМО МОВОЮ
ЗАМОВНИКА,
не говоримо незрозумілими
термінами, радимо як краще

Ми не робимо просто сайт.

МИ РОБИМО
ЯКІСНІ ПРОЕКТИ,

оптимізуємо їх і виводимо в зелену
зону PageSpeed Insights

СИНХРОНІЗУЄМО
ІНДИВІДУАЛЬНО

інтернет-проекти з 1с і іншими
програмами обліку таким чином,
що сайт працює на «автопілоті»

Ми

НЕ РОБИМО
ДЕШЕВИХ САЙТІВ,

і не кидаємо замовників після
запуску сайту

ГОТУЄМО
ФУНКЦІОНАЛ

Нам

НЕ ЦІКАВО
ПРАЦЮВАТИ

з такими проектами, які свідомо не
принесуть прибутку замовнику

ВПРОВАДЖУЄМО
НА САЙТ

до сео-оптимізації, згідно аудиту
та ТЗ сео-спеціаліста

новітні технології, модулі, фішки

Даємо за договором гарантію,
що новий веб-сайт не
поламається в майбутньому,

Запускаємо і ведемо рекламні
кампанії, робимо звіти,

ОБСЛУГОВУЄМО
ВАШ ПРОЕКТ
і підтримуємо його на
постійній основі

РАДИМО ЯК КРАЩЕ,

постійно оптимізуємо Вашу
рекламну кампанію і покращуємо
показники аналітики

Нам довіряють бізнес:

Та інші...

НУ ЩО, ПОЇХАЛИ?
ДАВАЙТЕ УЗГОДИМО
ДАТУ СТАРТУ?
0800-210-993
(Безкоштовно по Україні)

Перейти на сайт:

Додати контакт
в телефон:

