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Ce oferim? 

Creăm site-ul perfect pentru tine sau afacerea ta, fie că 

vorbim despre un ziar online, un site de prezentare, un blog, 

o platformă sau un magazin online. 

Realizăm design în funcție de cerințele clientului și în raport 

cu noile tendințe. Designul va fi optimizat pentru orice 

device.  

O strategie de marketing, optimizare SEO completă și o 

campanie de promovare în motoarele de căutare și / sau 

rețelele social media (FaceBook & Twitter). 

Viteză de încărcare a site-ului, optimizarea tuturor 

elementelor grafice și text.  

 

Consultanță SEO, mentenanță și administrare pe viață, 

suport 24/7 prin platforma noastră dedicată.  

 

Posibilitatea de a obține o ofertă personalizată, pe lângă 

ceea ce oferim deja, din partea echipei VasPav IT Consulting 

în raport cu proiectul pe care doriți să-l dezvoltați.  

 

Rezultate rapide, statistică săptămânală, control total asupra 

campaniei în timp real și statistică completă în raport cu lista 

de competitori.  
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Beneficiile unei afaceri în mediul online: 

 Audiență 

Te ajutăm să targetezi audiența care este interesată de serviciile pe 

care le oferiți. Ajungând la un public țintă, conversiile se pot realiza 

mult mai ușor, poți interacționa direct cu potențialii cumpărători, iar 

costurile vor fi mai mici și mai eficiente.  

 Cost 

Costurile de administrare sau promovare a unei afaceri în mediul online 

sunt mult mai mici față de o afacere clasică offline.  

 Control  

Ai acces total asupra campaniei, iar modificările au efect în timp real. 

Cunoști mai ușor competitorii și îi poți depăși în rezultate printr-o 

strategie bine pusă la punct.  

Numărul antreprenorilor care se axează cu afacerea și în mediul online 

este într-o continuă creștere.  
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Realizează imposibilul! 

Dacă dorești să realizăm un magazin online pentru tine, trebuie să știi 

ceea ce îți oferim.  

 îți oferim hosting-ul și domeniul gratuit timp de un an de zile.  

 îți oferim un site complet, design atrăgător, reponsive, elemente 

de design realizate conform cerințelor dumneavoastră, banner, 

logo și branding.  

 îți oferim optimizare SEO gratuită. 

 îți oferim sistem de shop online complet (plată bancară, online, 

PayPal sau ramburs).  

 îți oferim suport, mententanță și administrare pe viață.  

 îți oferim gratuit o campanie de 10 zile în motoarele de căutare. 

 îți oferim gratuit o campanie de promovare organică timp de 30 

de zile pe rețelele social media.  

 îți oferim gratuit o analiză SEO completă.  

 îți creăm paginile în social media specifice unui magazin online.  

 îți oferim soluții și strategii e-Mail Marketing.  

Timp de realizare: 10-15 zile.  

Preț inițial: 3.500 lei.  

Preț promoțional: 2.100 lei.  
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Realizează imposibilul! 

Dacă dorești să realizăm un site de prezentare pentru tine, trebuie să 

știi ceea ce îți oferim.  

 îți oferim hosting gratuit pe viață și domeniu gratuit timp de 1 an 

de zile.  

 îți oferim un site complet, design atrăgător, reponsive, elemente 

de design realizate conform cerințelor dumneavoastră, banner, 

logo și branding. 

 îți oferim optimizare SEO gratuită. 

 îți oferim suport, mententanță și administrare pe viață. 

 îți creăm paginile în social media  

 îți oferim gratuit o campanie de promovare organică timp de 15 

de zile pe rețelele social media.  

 îți oferim gratuit o analiză SEO completă.  

 îți oferim soluții și strategii e-Mail Marketing.  

Timp de realizare: 5-10 zile. 

Preț inițial: 1.500 lei. 

Preț promoțional: 1.050 lei.  
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Despre noi 

Echipa VasPav IT Consulting nu este nouă în domeniu. Fiecare membru 

din echipă are în spate o experiență notabilă, colaborând atât cu 

companii din țară, cât și din afară. Suntem specializați în WEB 

Development, SEO, Marketing Online și Branding. 

WEB Development:  

Realizăm site-uri și forumuri la comandă. Fie că este vorba despre un 

site de prezentare/personal, fie că vorbim despre un site 

eCommerce/magazin online, echipa noastră este pregătită să vă ofere o 

experiență plăcută și să vă deschidă un nou orizont spre vânzări, spre 

marketing, spre succes. 

Optimizarea SEO:  

Fiecare afacere care trece și în mediul online are nevoie de un site bine 

pus la punct și de o optimizare SEO. Optimizarea SEO este un proces 

care influențează lista competitorilor și a rezultatelor în Google. Oferă 

rezultate excelente pe termen lung, însă are un impact foarte bun și pe 

termen scurt. Promovarea afacerii sau al site-ului dumneavoastră se 

face prin intermediul motoarelor de căutare, în funcție de nișa sau 

domeniul dumneavoastră. 

Promovare & Consultanță:  

La baza unei campanii publicitare stă o strategie bine pusă la punct și o 

consultanță cât mai detaliată. În funcție de targetul, bugetul și 

competitorii dumneavoastră, echipa VasPav IT Consulting va oferi o 
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strategie pentru o campanie de promovare în mediul online, atât în 

motoarele de căutare, cât și în social media. 

Și dacă tot nu te-am atras... 

 

Ne-am gândit să-ți oferim un voucher de 20% pentru că ai citit 

prezentarea noastră!  

 

Cod cupon: v1337aspav 

 

 


