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Üzleti tanácsadás (/óra)  19.990 Ft .............................................................................................................................................................................

Folyamatfejlesztés (projekt alapú díjazás)  EGYEDI FIX ÁRAK! ...............................................................................................................

Üzleti dokumentációs csomagok: 
 PRODUCER (Támogatás pályázati csomag)  35.000 Ft .......................................................................................................................
 WEB-DOKSI (Adatkezelési tájékoztató weboldalad számára)  29.990 Ft ..............................................................................
 SHOP-DOKSI (ÁSZF és adatkezelési tájékoztató webshopod számára)  55.000 Ft ......................................................

Weboldal csomagok: 
 BASIC (Alap csomag)  75.000 Ft -tól ..........................................................................................................................................................................
 UNIQUE (Prémium csomag)  150.000 Ft -tól .......................................................................................................................................................
 PRO (All-in csomag)  250.000 Ft -tól ..........................................................................................................................................................................

Webáruház csomagok: 
 SHOPPER (Prémium csomag)  199.900 Ft -tól .....................................................................................................................................................
 MEGAMARKET (All-in csomag)  379.900 Ft -tól ..................................................................................................................................................

Domain név ügyintézés, saját (.hu) domain név (2 évre)  5.000 Ft ......................................................................................................
Domain regisztráció, domain dokumentumokat intézése, DNS beállítások kezelése 

Céges e-mail intézés, korlátlan e-mail cím (+1GB extra tárhellyel, 1 évre)  8.500 Ft .............................................................
Korlátlan mail fiók, korlátlan e-mail alias, IMAP & POP3 támogatás, titkosított SMT (SSL), spam és 
vírus szűrés, igény esetén külön opció kialakítása hírlevél küldésre 

“Re-Design” konzultáció látvány- és stílustervvel megújított weboldaladról  25.000 Ft ...................................................
Megbeszéljük hogyan varázsolhatnánk meglévő elavult weboldalad trendivé megjelenésében, ügyelve a 
tartalmi hitelességre is. A konzultáció után kapsz egy látvány- (drótváz) és/vagy stílustervet (mood board), 
ami kreatív sablonként szolgál weboldalad dizájn elemeinek megújításához. 
*Ha tőlünk rendeled meg weboldalad megújítását, a konzultáció díját re-desing szolgáltatás végösszegéből jóváírjuk 
neked!  INGYENES! ..............................................................................................................................................................................................................................................

“Re-Design” – weboldal újratervezés  50.000 Ft -tól ..............................................................................................................................................
Weboldalad dizájn elemeinek teljes körű megújítása, modernizálása (elrendezés [layout], olvashatóság, 
átláthatóság, szövegek és grafikák aránya); logó (újra)tervezés; igény esetén a menük, a navigációk javítása 

Logó készítés  23.500 Ft ......................................................................................................................................................................................................

Weboldal konzultáció  INGYENES! .............................................................................................................................................................................
Kreatív sablon a konzultációról — látványterv (drótváz)/stílusterv (mood board)  5.000 Ft ...........................................

Weboldal tartalmi frissítés/karbantartás (általunk készített weboldalakra vonatkozólag): 
 Havi max. 5 új blogbejegyzés (fotókkal/grafikával), galériába új képek feltöltése  20.000 Ft ..............................
 Havi max. 10 új blogbejegyzés, kisebb tartalom módosítás, képfeltöltés  35.000 Ft ...................................................
 Új oldalak elkészítése, új funkciók bevezetése (/óra)  5.000 Ft ....................................................................................................
 Meglévő tartalmak módosítása, adatok, leírások módosítása/frissítése (/óra)  3.500 Ft .........................................
 Egyéb tartalmi frissítés (/óra)  3.500 Ft ............................................................................................................................................................

Webáruház konzultáció  25.000 Ft .............................................................................................................................................................................
Webáruházad virtuális kirakatának megtervezése, boltfelület dizájn látványtervvel (drótváz); javaslat rendelés- 
és csomagkezelésre, a leghatékonyabb online fizetési módok bevezetési folyamatának és költségeinek 
átbeszélése, szállításra vonatkozó tanácsadás, a legmegfelelőbb szállítási módok/szállító(k) kiválasztása, 
logisztikai tanácsadás, logisztikád akár teljes körű kiszervezése 
*Ha megrendeled MEGAMARKET webáruház csomagunkat, akkor minden terhet leveszünk a válladról pénzügyeid és 
logisztika terén, és a konzultáció díját a webáruház csomag végösszegéből jóváírjuk neked!  INGYENES! ..................................

Webáruház tartalmi frissítés/karbantartás (általunk készített webáruházakra vonatkozólag): 
 Új termékek feltöltése (leírással, fotókkal/grafikával), termékintegráció (max. 5 db termékig) 3.750 Ft .........
 Minden újabb termék feltöltése, teljes termékintegrációval (/db)  1.000 Ft .......................................................................
 Meglévő termék adatok módosítása/frissítése, termékintegráció (/óra)  4.500 Ft .......................................................
 Új fizetési/szállítási funkciók bevezetése (/funkció)  20.000 Ft ....................................................................................................

*Az ajánlat nem teljeskörű. A fenti árak tájékoztató jellegűek, az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
Ahhoz, hogy a legjobb árat biztosítsuk számodra minden szerződést és szerződési feltételt egyedileg tárgyalunk meg veled.


