Teemme asiakkaillemme tutkitusti tuloksellista mainontaa.

NÄYTTÄVÄT JA TOIMIVAT

by Cimacuu

KOTISIVUT

on meillä paljon edullisempi kuin ehkä luulitkaan.

Miksi yritys tarvitsee www-kotisivut?
Yrityksen löydettyys paranee
- osoite, kartta, ajo-ohjeet,
- aukioloajat, yhteystiedot, suorasoitto

Mahdollistaa tehokkaan
viestinnän ja markkinoinnin

Yrityksen imago paranee

- uutisointi, tiedottaminen
- yritysesitteiden, kuvastojen ja videoiden
lataaminen sivustolta

- näyttävät, ammattimaiset, yrityksen näköiset
www-sivut luovat positiivista mielikuvaa yrityksestä

Referenssit

Tarjouspyynnöt helpompi tehdä

- työnäytteiden videot ja kuvat
- lisäävät yrityksen ammattitaitoa ja luotettavuutta

- tarjouspyyntölomakkeet sähköisenä
- lisää myyntiä!

Monipuoliset lisäelementit

Helpottaa tuotteiden ja palvelujen esittelyä
-

tuotekuvat, videot
tekniset tiedot
kuvastot, esitteet, hinnastot (ladattavina sivuilta)
www-linkitykset esim. maahantuojien sivuille
Facebook-linkitys

-

verkkokauppa
intranet / extranet
sivustoraportit / kävijätilastot
mainosbannerit
uutiset
blogit...

+358 44 012 2296 | info@cimacuu.ﬁ | www.cimacuu.ﬁ
Tarjous voimassa toistaiseksi. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
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BASIC ON

WWW-sivustoon kuuluu tärkeänä osana Facebook-sivu.
BasicOne-pakettiin kuuluu näyttävä yrityksen Facebook-sivu,
mikä linkitetään toimimaan haluamallasi tavalla yrityksen
www-sivujen kanssa.
Facebook-sivua voit luonnollisesti päivittää itse, tai jättää
päivitys joko kokonaan tai osittain meidän huoleksi.
Huom! mahdollinen henkilökohtainen Facebook-sivusi jää
edelleen voimaan.
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Suunnittelu ja toteutus 500 €
Ylläpito 30 €/kk (12 kk ennakko)*
Alv 0%
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• 5 kpl sähköpostiosoitteita
+ autentikoiva SMTP-palvelin
• .com- tai .net-päätteinen verkkotunnus
(esim. yrityksennimi.com)
• Kävijätilasto / laaja raportti 2 krt/vuosi
• Sivuston visuaalinen suunnittelu:
- Noin 10 sisältösivua;
- etusivu (index)
- yritysesittely (mm. kuvia/videoita)
- palvelut
- lataussivu (esitteet, ohjeet jne.)
- uutiset
- tarjoukset (vaihtuvia)
- yhteydenottolomake
- tarjouspyyntölomake
- referenssit
- extranet ja intranet
(salasanasuojattu)
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Sivuston perusominaisuudet

BASIC ON

WWW-KOTISIVUT

Kun ihmiset hakevat tarjoamiasi tuotteita ja palveluita verkosta, näkyy mainoksesi potentiaalisille asiakkaille juuri sillä
hetkellä, kun he ovat valmiita toimimaan haluamallasi tavalla.
Valitsemme yhdessä tavoitteesi, kuten esimerkiksi www-sivuston vierailijoiden tai yritykseen soitettujen puheluiden
määrän kasvattaminen ja maantieteellinen alue, jolla mainoksesi näkyy. Tämä voi olla rajattu alue yrityksesi ympärillä tai
paljon laajempi alue, kuten kaupunki, lääni tai kokonainen
maa. Lopuksi teemme sinulle näyttävän mainoksen ja
käynnistämme Google Ads-mainoskampanjan*.
*Cimacuu määrittää mainoksen enimmäiskustannusrajan.

* Ylläpito sisältää domain-palvelun: verkkotunnuksen siirto, levytila, web-sähköpostijärjestelmä, virustorjunta, automaattinen varmuuskopiointi, hallintapalvelut
sekä kotisivujen päivitystyöt asiakkaan toimittaman ohjeistuksen ja materiaalien mukaisesti, kuten kuvien, tekstien ja sisältösivujen lisääminen ja muokkaustyöt (max. 1 pyyntö/kk ja max. 1 h työtä/kk). Ei sisällä rakenteen tai ulkoasun muokkaustöitä. Sivustoon on helppo lisätä tai poistaa ominaisuuksia aina
kulloisenkin tarpeen mukaan. Maksat vain siitä mitä tarvitset. Kysy lisää!

Kysy lisää 044 0122296 tai info@cimacuu.net

+358 44 012 2296 | info@cimacuu.ﬁ | www.cimacuu.ﬁ
Tarjous voimassa toistaiseksi. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

VERKKOKAUPPA

Ehkä helpoin ja
edullisin tapa
perustaa
verkkokauppa.

WWW-VERKKOKAUPPA
Vaivaton, nopea ja varmasti toimiva

MUOTIKAUPPA

VERKKOKAUPPA

Ehkä helpoin ja
edullisin tapa
perustaa
verkkokauppa.

• Verkkokauppa:
- Rajattomasti tuotteita ja tuoteryhmiä
- Selkeä tilaustenhallinta
- Kattava valikoima toimitus- ja maksutapoja
- Suomenkielinen asiakaspalvelu
- Asiakastili
- Alennus- ja kampanjakoodit
- Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot
• Verkkokauppatuotteiden syöttäminen ei sisälly
hintaan*.
• Verkkokaupan maksupalvelut eivät sisälly hintaan.
Katso esim. www.checkout.fi
• Suunnittelu ja toteutus 800 €
• Ylläpito 45 €/kk (12 kk ennakko)
Alv 0%
* Verkkokaupan tuotteiden syöttäminen ja teksti/kuvamuokkaukset
(tekstit ja kuvat asiakkaalta):
1-10 tuotetta 150 € tai 30 €/tuote, seur. 10 tuotetta 100 € tai 20 €/tuote.
Kysy lisää ja pyydä tarjous juuri tarpeisiisi räätälöidystä ratkaisusta!

Kysy lisää 044 0122296 tai info@cimacuu.net

+358 44 012 2296 | info@cimacuu.ﬁ | www.cimacuu.ﬁ
Tarjous voimassa toistaiseksi. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

