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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

προς τα μέλη του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.) 

www.dsa.gr 
 

Επανασχεδιασμός / Νέα Κατασκευή  
Ιστοσελίδας, Υποστήριξη & Πρόγραμμα 

Προβολής στις Μηχανές Αναζήτησης (SEO) 
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Στη WSI γιορτάζουμε φέτος 20 χρόνια παρουσίας στο χώρο του Internet Marketing.  Η δύναμη 
μας βρίσκεται σ' έναν απίστευτο πλούτο γνώσης επιτυχημένων πρακτικών που εφαρμόζουμε τοπικά σε 80 

χώρες. Με δεκάδες χιλιάδες πελάτες στο ενεργητικό μας γνωρίζουμε πολύ καλά τι χρειάζεται για να επιτύχετε 
τους στόχους σας ξεκινώντας από μια άψογη ψηφιακή παρουσία.  

http://www.wsigodigital.com/
mailto:spiros@wsigodigital.com
http://www.dsa.gr/
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Ολοκληρωμένη κατασκευή νέας ιστοσελίδας, φιλοξενία & τεχνική 
υποστήριξη 24/7 για 1 έτος + SEO Marketing¹ με Google Analytics 

και παράδοση με το κλειδί στο χέρι  
μόνο 1.990€! 

Προνομιακή τιμή για τα μέλη Δ.Σ.Α.   
Έκπτωση -32.5% επί της αρχικής τιμής 2.950€  

(όλες οι τιμές είναι συν ΦΠΑ) 

Η πρόταση μας περιλαμβάνει: 
 Responsive Slider - ανάλυση σε όλες τις οθόνες κινητής τηλεφωνίας (IPhone, IPad, Android...) 
 Υλοποίηση σε περιβάλλον Product CMS+ WORD PRESS 
 Επαγγελματικό Photo Gallery 
 20 σελίδες Δωρεάν και δυνατότητα να προστεθεί απεριόριστος αριθμός δυναμικών σελίδων 
 Θεματικό Blog με στιλιστικές κατευθύνσεις προσαρμοσμένες στα δικά σας μέτρα 
 Διασύνδεση με Social Media 
 URLs φιλικά για SEO 
 Συμβατότητα με Internet Explorer, Firefox, Chrome (τελευταία έκδοση) και Safari 
 Εκπαίδευση CMS και υποστήριξη όταν η νέα σας ιστοσελίδα ενεργοποιηθεί (Go Live) 
 3 ώρες δωρεάν συμβουλευτική από τους ειδικούς μας για πρόσθετες εργασίες και λύσεις 
 Φιλοξενία (Hosting) για 1 έτος 
 Υποστήριξη για 12 μήνες με 24/7 τεχνική στήριξη & αναβαθμίσεις (Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης) 
 ¹ Marketing. Προσαρμογή 5 σελίδων σε πρότυπα SEO και τεχνική επεξεργασία για βελτιστοποίηση 

κατάταξης σας σε υψηλές θέσεις σελίδων στις μηχανές αναζήτησης (On Page Optimization) 
 Reporting. Μέτρηση αποτελεσμάτων με πλήρη αξιολόγηση Google Analytics       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναδείξτε τη παρουσία σας στο διαδίκτυο αξιόπιστα και με πρωτοπορία!     

 
 
 

 

 

Γιατί να επιλέξετε την WSI; 

Ασύγκριτη ποιότητα σε σχέση με τιμή. Υπάρχουν εταιρείες που ενδεχομένως προτείνουν 
τιμές αρκετά πιο χαμηλές. Να επιμείνετε στη ορθή ανάγνωση όλων των παραδοτέων πριν 
καταλήξετε και για το λόγο αυτό σας δίνουμε αναλυτική πρόταση ώστε να προβείτε σε ακριβή 
σύγκριση 
Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας απαιτήσεις. Η πρόταση μας δεν βασίζεται σε 
έτοιμα πρότυπα (templates) της αγοράς αλλά αντίθετα σχεδιάζονται ειδικά για εσάς (Custom 
Design). Θα εκπλαγείτε όταν μάθετε πόσο κοστίζουν οι γραφιστικές υπηρεσίες προσαρμογής. 
Επιχειρηματική Προσέγγιση. Η επιτυχία μας βασίζεται στη δική σας επιτυχία. Μέσα 
από στενές συνεργασίες μας με παγκόσμιους κολοσσούς και ένα ευρύτερο δίκτυο 1.100 
πιστοποιημένων ειδικών, υπερτερούμε αισθητά στο χώρο μας σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 
Διαρκής Υποστήριξη. Βρισκόμαστε συνέχεια δίπλα στους πελάτες μας παρέχοντας 
ενημέρωση, στήριξη και συμβουλές με κοινό όραμα την ανάπτυξη και τη κερδοφορία. Η 20ετής 
πορεία μας με εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης καταδεικνύει πως δεν συμβιβαζόμαστε με 
οτιδήποτε λιγότερο.  Η ακεραιότητα και αξιοπιστία μας είναι κεκτημένες αξίες που δεν 
διαπραγματευόμαστε και ως εκ τούτου διεκπεραιώνουμε στο 100% ότι αναλαμβάνουμε για 
λογαριασμό σας.  

http://www.wsigodigital.com/
mailto:spiros@wsigodigital.com
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου WordPress CMS 

Σχεδιασμός & Κατασκευή Χρήση template που θα προσαρμοστεί με το λογότυπο και 
χρώματα της μάρκας σας. Επιλογή & προσχέδιο για τελική 

έγκριση με κατασκευή & παράδοση site 20 Σελίδων ¹ 

Γλώσσες  Προγραμματισμού PHP, JQuery, HTML5, CSS3 

Δικαιώματα διαχείρισης 
Παροχή εξατομικευμένων προφίλ διαχείρισης που να   

ταιριάζουν  στις ανάγκες της εταιρείας σας 

Περιγραφή εταιρείας (Ποιοί Είμαστε) √ 
Υπηρεσίες & Προϊόντα √ 

Τομείς ειδίκευσης √ 
Responsive Design Bootstrap   

Προσαρμογή σε Οθόνες Κινητής Τηλεφωνίας 
√ 

Πελατολόγιο – Newsletter √ 
Blog –Thematic √ 

Μηχανές Αναζήτησης – SEO ² √ προ-εγκατάσταση 
Social Icons – Google Analytics ² √ προ-εγκατάσταση 

Φιλοξενία 1 έτος √ (1 ιστότοπος, SSD 10 GB, 25K Visits, Πρόσβαση SFTP) 
Συμβατότητα με Browsers √ 
Τεχνική Υποστήριξη 1 έτος √(4 Site Check Ups, Hacking, Copyright-Label changes ++)  

 

¹ Η νέα ιστοσελίδα που παραδίδουμε δεν περιορίζεται στις 20 σελίδες όπως διατυπώνεται στο παρόν, καθώς η λύση μας 
είναι πλήρως επεκτάσιμη. Τυχόν επέκταση αριθμού σελίδων είναι δυνατή εφόσον αυτό πρώτα συμφωνηθεί με αναλυτική 
καταγραφή πρότασης της WSI Go Digital ΕΠΕ και την γραπτή έγκριση σας 
* Ο αριθμός σελίδων που θα χαρτογραφηθεί, ελεγχθεί και στη συνέχεια ενσωματωθεί στη νέα ιστοσελίδα συμφωνείται στις 
20 βάσει υλικού που παρέχει ο πελάτης. Εφόσον απαιτηθεί εξ’ αρχής ή μετά τη παράδοση να συγγραφούν σελίδες, 
αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση, επιμέλεια και λειτουργική εγκατάσταση κειμένων (300-400 λέξεις / σελίδα). Τα 
κείμενα ετοιμάζονται από WSI Copywriters και το κόστος μαζί με την ενσωμάτωση διαμορφώνεται στα 50€ + ΦΠΑ ανά 
ολοκληρωμένη  σελίδα (Έρευνα, Συγγραφή, Έγκριση, Έλεγχος, Χαρτογράφηση, Εισαγωγή)  
 
² Η κατασκευή που σας παραδίδουμε πληροί όλες τις προδιαγραφές με προ εγκατάσταση των απαιτούμενων τεχνικών 
χαρακτηριστικών για περαιτέρω ανάπτυξη SEO & Social προγραμμάτων. Στη WSI Go Digital είμαστε δίπλα σας για να 
αναπτύξουμε το πλάνο επικοινωνίας που ταιριάζει απόλυτα στους επιχειρηματικούς σας σκοπούς με στόχο τη 
μεγιστοποίηση εσόδων και κερδοφορίας 

Χρόνος υλοποίησης: 3-4 εβδομάδες από την παράδοση του απαραίτητου υλικού από εσάς (κείμενα / φωτογραφίες) 
και έγκριση Statement of Work. Συμφωνείται ειδικά η υλοποίηση του έργου να ξεκινήσει με την αποδοχή του 
παρόντος και τη κατάθεση προκαταβολής. Εφόσον στη φάση επιχειρηματικής ανάλυσης διαπιστωθεί ανάγκη ένταξης 
επιπρόσθετων υπηρεσιών αυτές αποτυπώνονται στο Statement of Work και τροποποιητικό υπόμνημα θα συνοδεύει 
το παρόν συμφωνητικό.  

Ισχύς Προσφοράς: Η παρούσα προσφορά έχει νόμιμη ισχύ με αποδοχή αυτής και υπογραφή του παρόντος έως 31/12/2015.    
 
Σημείωση: Στις ιστοσελίδες που αναπτύσσει η W S I  G o  Digital, υπάρχει υποχρεωτικά σήμανση που επισημαίνει την 
κατασκευή τους από την εταιρεία μας καθώς και υπέρ-σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα                  μας. 
 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου: Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα προσφορά είναι 
εμπιστευτικές και προστατεύονται κατά περίπτωση από επαγγελματικό απόρρητο. Η προσφορά είναι αυστηρώς 
προσωπική και ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου της. 

http://www.wsigodigital.com/
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