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ПАКЕТИ 

НАПОМЕНА:  

       Сите пакети се со пресметан неограничен хостинг пакет со 20 e-mail адреси во вредност од 4.990 МКД. 

По барање на клиентот за поставување на сопствен хостинг, од сумата на секој пакет се одбиваат 990 МКД. 

1. Trajkovski CND Alpha – 24.000МКД  

- 5-7 страни (HTML) 

- Концепт на Web сајтот 

- Детална обработка на првата (Landing) страна 

- Kоличина на текст - неограничен 

- Графички елементи 10-15 

- 1 Галерија на слики 

- Поставување на сервер и тестирање 

2. Trajkovski CND Bravo  - 33.000 МКД  

- 8-12 страни (HTML) 

- Концепт на Web сајтот 

- Детална обработка на првата (Landing) страна 

- Детална обработка на другите страници 

- Kоличината на текстот неограничен 

- Графички елементи 15-20 

- 2 модули (контакт & subscribe) 

- 5 Галерии на слики 

- Оптимизација и пријавување на пребарувачи 

 

3. Trajkovski CND Charlie – 42.000 МКД 

- Концепт на Web сајтот 

- Детална обработка на првата (Landing) страна 

- Детална обработка на другите страници 

- Неограничена количина на текст 

- 5 модули (контакт, subscribe, новости, FB коментари, Google Maps) + 1 слајдер 

- Детален приказ на новости (детален приказ на производи или услуги) 

- Галерија на слики 

- Оптимизација и пријавување на пребарувачи 

- Поставување на сервер и тестирање 

- еднојазична верзија 

- Админ панел за внес на новости и измена на слајдер 
* модулите си изменуваат по барање на корисникот 

 

4. Trajkovski CND Delta – по договор 
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ОДДЕЛНИ УСЛУГИ 

1. Обработка на готов темплејт до 5-7 страни (HTML) – 10.000 МКД, секоја наредна страна + 1.000 МКД 

2. Детална обработка на темплејт + 10.000 МКД на основната цена 

3. Креирање на уникатен темплејт од PSD (HTML/7 страни)  - 20.000 МКД 

4. Инсталација и подесување на електронска продавница со модул за наплата - 45.000 МКД со готов 

темплејт + 30.000 МКД за уникатен темплејт 

5. Додавање +1 јазик на сајтот (+30% / јазик) 

6. Детална обработка прва (Landing) страна - 3.900 МКД 

7. Изработка на лого - 5000 ден + 

8. Изработка на лого за општо користење (vector) – 15.000 МКД + 

8. Изработка на банер - 3.000 МКД 

9. Изработка на една (HTML 5.0/HTML) страна – 1.500 МКД 

10. Update/Maintenance (одржување) - 450 МКД/час 

11. Неограничен (bandwidth, space, email) хостинг – 4.990 МКД/годишно 

----------------------------------------------------- 

1. Работа на ASP/PHP/.NET проекти ~600 МКД/час 

2. Просек за изработка на веб портал со основни компоненти ~100 часа 

3. Просек за изработка на електронска продавница со основни компоненти ~300 часа 

 


