
Funkció / Modul Ár (nettó)

1. CMS* (tartalomkezelő rendszer) telepítés, konfigurálás 16 000 Ft x

2. Sitebuild (HTML + CSS) ingyenes template** felhasználással 15 000 Ft -tól x

3. Menüszerkezet kialakítása + admin felhasználó létrehozása 8 000 Ft -tól x

4. Reszponzív*** (mobil eszközökre optimalizált) megjelenés 11 000 Ft

5. Egyedi Design terv 25 000 Ft -tól

6. Egyedi Design terv (reszponzív) 39 000 Ft -tól

7. Alternatív template (megjelenés) váltás (pl. gyengénlátó verzió) 22 000 Ft -tól

8. "Küldjön nekünk üzenetet" űrlap modul - email küldés 8 000 Ft

9. Egyedi űrlap modul (pl. szobafoglalás) - email küldés 15 000 Ft -tól

10. Vendégkönyv modul 7 000 Ft -tól

11. Komment (Hozzászólás) modul 10 000 Ft -tól

12. Hírlevél modul (feliratkozás + hírlevél szerkesztés) 26 000 Ft -tól

13. Dokumentumtár modul (struktúra listázó) 9 000 Ft -tól

14. Fotógaléria modul 15 000 Ft -tól

15. Termékkatalógus (pl. webshop, névjegyzék, étlap) modul 38 000 Ft -tól

16. Hírek modul 12 000 Ft -tól

17. Naptár modul 19 000 Ft -tól

18. Bannerkezelő modul 12 000 Ft

19. Slideshow**** modul 12 000 Ft -tól

20. Idegen nyelvű honlap megjelenés végösszeg +18% /nyelv

21. Felhasználókezelés (regisztráció + belső felhaszn. tartalom) 48 000 Ft -tól

22. Közösségi modulok beépítése (Facebook, Google+, stb.) 4 000 Ft /db

23. Statikus tartalomrögzítés + formázás 1 200 Ft /oldal

24. Egyéb adatrögzítés (naptár - rendezvény, hír, fotók - galéria) 3 000 Ft /óra

25. Keresőoptimalizálás***** (Technikai! Linképítést nem tartalmaz) 25 000 Ft SEO*****
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***** Keresőoptimalizálás: Olyan összetett tevékenységet jelent, mely arra irányul, hogy a keresőmotorok (Google, Yahoo, Bing, stb.) minél 

előkelőbb helyen hozzák le az adott honlapot releváns kereséskor. Honlapszerkesztői oldalról mi az ehhez szükséges alapvető technikai 

elvárásoknak teszünk eleget: keresőbarát URL, megfelelő META TAG-ek. Üzleti szolgáltatást nem tartalmaz: linképítés linkgyűjő oldalakon, 

linkcsere, Google AdWords kampány, stb.

For Signo Kft - Webszerkesztési ÁRLISTA

Kérdése van? Részletekért érdeklődjön: www.forsigno.hu - info@forsigno.hu

Modulok

Adatrögzítés

CMS = Content Management System (Tartalomkezelő Rendszer). Lényege, hogy egy "nyers" honlap-építő rendszert biztosít számunkra, mely 

lehetővé teszi a honlap moduláris összeállítását és utólagos tartalom kezelésének (szerkesztésének, módosításának) lehetőségét.

Template = Megjelenési sablon. Nem ingyenes design - template - választása esetén az ár a template árával növekszik. (Pl. 

www.templatemonster.com, themeforest.net)

Reszponzív megjelenés: Olyan template, mely automatikusan képes igazodni a megtekintő eszköznek legmegfelelőbb megjelenítéséhez. Pl.: 

egy nagy monitoron bizonyos elemek egymás mellett is bőven elférnek, viszont okostelefonon történő megtekintésnél célszerű egymás alatt 

megjeleníteni az adott részeket. Tehát felismeri az eszközt és annak megfelelően jeleníti meg a honlapot.

Slideshow: nagyméretű fotók (általában a honlapok kezdőlapján) amire esetenként szöveg is elhelyezhető, és amelyek automatikusan (vagy 

kattintásra) váltogatják egymást valamilyen tetszetős effekt kíséretében.

Az árak nettóban értendők!

Alap honlap 

elkészítése

Megjelenési 

extrák 

(opcionális)


