החבילות של אשכול להקמת אתרים
מחירים להקמת אתרים ותחזוקתם ,לפי חבילות
אצלנו יודעים מראש כמה משלמים ומה מקבלים!
(המחירים בטבלה אינם כוללים מע"מ)

חבילת

חבילת

חבילת

האתר האלגנטי

במבצע:
אנחנו נבנה לך אתר חינם
ברכישת שנתיים תחזוקה

וורדפרס ביזנס

וורדפרס פרימיום

WordPress Business

WordPress Primium

עסקה ראשונה:

עסקה ראשונה:

עסקה ראשונה:

2,880 ₪ 2,940

₪ 3,980

₪ 6,540

(מורכב מ ₪ 0 1500-להקמה,
ותשלום על  24 12חודשים לפי
 ₪ 120לחודש)

(מורכב מ ₪ 2,300-להקמה ותשלום
על  12חודשים לפי  ₪ 140לחודש)

(מורכב מ ₪ 4,500-להקמה ותשלום
על  12חודשים לפי  ₪ 170לחודש)

פלטפורמה:

פלטפורמה:

פלטפורמה:

WordPress

WordPress

WordPress

עיצוב:
מתוך מבחר של  2תבניות פרימיום
(מעולות!) ל ,WordPress-כולל
סליידר פשוט ,ללא חריגות
מהעיצובים שבתבניות

עיצוב:
מתוך מבחר נתון של תבניות
פרימיום ל ,WordPress-אפשרות
לסליידר פשוט ,אפשרות לעיצוב
אישי פשוט לדף הבית (או אחר)

עיצוב:
ממבחר תבניות פרימיום של
 ,WordPressליווי של מעצבת,
אפשרות לסליידר עם אפקטים
מיוחדים לשילוב טקסט ,עיצוב אישי
פשוט לדף הבית ולדף נוסף

הקמה ראשונה:
עד  10דפים  /גלריות

הקמה ראשונה:
עד  15דפים  /גלריות

הקמה ראשונה:
עד  30דפים  /גלריות

עד  60תמונות בגלריות

עד  80תמונות בגלריות

עד  150תמונות בגלריות

התאמה לסמרטפון
אתר רספונסיבי  -התאמה
אוטומטית לסמרטפון

התאמה לסמרטפון
אתר רספונסיבי – התאמה
אוטומטית לסמרטפון

התאמה לסמרטפון
אתר רספונסיבי – התאמה
אוטומטית לסמרטפון

שירות שוטף

שירות שוטף

שירות שוטף

שנה

שנה

שנה שנתיים

כולל איחסון ,גיבוי ,אבטחה ,דומיין
ושירות לקוחות לעדכונים ותוספות

כולל איחסון ,גיבוי ,אבטחה ,דומיין
ושירות לקוחות לעדכונים ותוספות

כולל איחסון ,גיבוי ,אבטחה ,דומיין
ושירות לקוחות לעדכונים ותוספות

נפח איחסון
 200מגה

נפח איחסון
 500מגה

נפח איחסון
 1,000מגה ( 1ג'יגה)

ללא הגבלת תעבורה ריאלית

ללא הגבלת תעבורה ריאלית

ללא הגבלת תעבורה ריאלית

עדכונים ללא הגבלה ,תוספת של
עד  3דפים/גלריות בשנה

עדכונים ללא הגבלה ,תוספת של עד
 2דפים/גלריות בחודש נתון

עדכונים ללא הגבלה ,תוספת של עד
 4דפים/גלריות בחודש נתון

תיבות דואר אלקטרוני
בתוספת תשלום

 1תיבת דואר אלקטרוני בנפח 500
מגה בסיומת הדומיין

 5תיבות דואר אלקטרוני בנפח 500
מגה בסיומת הדומיין

•

אנחנו בונים גם אתר בהתאמה

אישית ,למי שזקוק ליותר ממה שכלול במפרט הפרימיום.

•

חנויות מקוונות – נבנות בחבילת הבייסיק ומעלה ,בתוספת תשלום 1,800 :להקמה ,כולל הזנה של עד
 40מוצרים; ולפחות  ₪ 70בתחזוקה (תלוי בכמות המוצרים).

•

כל האתרים מגיעים עם תוספים מובנים לאבטחה וקידום אורגני (.)SEO

מחירי תוספות מרכזיות ושירותים נוספים
● כל שפה נוספת  60%אחוז תוספת להקמה 50% ,תוספת לתחזוקה ● דף תוכן נוסף בעיצוב קיים 120
● דף גלריה (עד  30תמונות)  ● 180דף בעיצוב אישי  ● 800יצירת טפט 180
● תיבות דוא"ל בנפח  1ג'יגה 30 :לחודש לכל תיבה ,מינימום שתי תיבות ,תשלום לשנה מראש
● התקנת תוספים – לפי הצעת מחיר ● שעת עבודה רגילה  ● 120שעת עבודה מתכנת 250
● קידום אורגני בסיסי לחודש  ● 600ניהול קמפיינים ממומנים – לפי הצעת מחיר

למי מתאימה כל חבילה:
חבילת האתר האלגנטי במבצע
למי שרוצה ליצור רושם מעולה בהשקעה מינימלית ,ואינו זקוק לשינויים מהעיצוב (היפהפה) של התבניות
המקוריות.
מתאים מאוד לעסקים קטנים שצריכים אתר מרשים ,למי שמחפש אתר קטלוגי יעיל ויפה ולמי שיש לו הרבה
טקסטים באתר.
חבילת וורדפרס ביזנס WordPress Business -
לעסקים שמחפשים אתר מרשים ,יפה ,יעיל ועשיר ,מעוניינים לשנות את העיצוב המקורי של התבנית לפחות בדף
הבית ,ולעשות זאת בתקציב נמוך ושפוי.
מתאים למפעלים יצרניים ,חנויות ,משווקי מוצרים ונותני שירותים ,ובעצם כמעט לכולם.
חבילת וורדפרס פרימיום WordPress Primium -
לעסקים שמעוניינים לשדר יוקרה ,עוצמה ואיכות ,עם דגש על עיצובים בשפה עכשווית והטאצ' הנוסף שהופך
אתר מיפה למדהים .וכל זאת עדיין בתקציב שגם משק בית היה יכול לעמוד בו.
מתאים לכל מי שמתעסק ב"לייף סטייל" ,לעסקים גדולים ,למי שמייצר או מוכר מוצר סופי ,ולכל מי שמתכוון
להשתמש באתר ככלי שיווקי מרכזי.

דגשים מרכזיים
את התקנון המלא ניתן לקרוא כאן .אנו ממליצים לעשות זאת בכל מקרה (אל דאגה ,זהו איננו מסמך ארוך מידי).
כמה דגשים מתוך התקנון ובנוסף לו ,על הדרך הפורייה שאנו עומדים לעשות יחד:
 .1במסגרת תהליך בניית האתר תתקיים פגישת עבודה אחת עם נציג/ת אשכול במהלכה ייבחר העיצוב,
יוחלט אילו דפים יהיו באתר ,מהו הדומיין ועוד .הפגישה תתקיים במשרדי אשכול או טלפונית .לאחר
פגישה זו יקבל הלקוח מסמך סיכום ("אפיון אתר") ועל סמך מסמך זה יעביר חומרים להקמת האתר.
 .2לוחות זמנים:
א .הלקוח יעביר את הטקסטים ,התמונות והחומרים האחרים לאתר תוך  21ימי עבודה לכל היותר מרגע
החתימה על ההזמנה.
ב .אשכול תציג ללקוח אתר ראשוני תוך  10ימי עבודה מרגע קבלת החומרים.
ג .זמן התחזוקה יתחיל להימדד החל מהמועד המוקדם מבין הבאים:
ג .1האתר נבנה לשביעות רצון הלקוח.
ג 45 .2ימים לאחר שהועברו החומרים לאתר על ידי הלקוח.
ג .3מרגע שדומיין הלקוח מוביל לאתר.
ג 60 .4יום ממועד חתימת הלקוח על ההזמנה.
 .3במקרה של הפסקת קשר הלקוח יכול לשמור את האתר "מבחוץ" ולהשתמש בקבצים ,או לקבל את השירות
מאשכול (תמורת תשלום נוסף (כיום כ 400-שקלים) .אין זיכוי על יתרת זמן תחזוקה.

