MINDWEB AGENCY

DESPRE NOI
SA NE PREZENTAM!
Suntem o agentie din Iasi, cu experienta de peste 5 ani in
domeniul programarii si online marketing formata din 4
tineri, cu ambitie si profesionalism, ducem orice proiect
pana la capat pentru satisfactia clientilor si colaboratorilor
nostrii, mai jos aveti abilitatile noastre.

SERVICII OFERITE
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CREARE MAGAZIN ONLINE
CREARE SITE DE PREZENTARE
CREARE PLATFORMA CUSTOM
CAMPANII FACEOOK ADS &
GOOGLE ADS
APLICATII MOBILE
CYBER SECURITY
GRAPHIC DESIGN
ADMINISTRARE SOCIALMEDIA

MAGAZIN ONLINE

Realizam magazin online, cu plata online integrata,
panou administrativ, integrat gdpr, maxim 5000
produse, seo basic, maxim 5 pagini, blog, optiune
opinii clienti, webhost 6 luni gratis, compatibil pc,
mobile, tableta, creare logo bonus, oferim demo +
voucher google ads 200 lei, preturi de la 1500 RON.
Portofoliu:
oftencosmetics.ro
noilivramsanatate.ro
glumind.ro

SITE DE PREZENTARE

Site de prezentare cu domeniu .ro sau
.com, maxim 5 pagini , cu logo inclus,
compatibil pc, mobile, tablete, seo basic,
webhost 4 luni gratis, + politica de cookies,
preturi de la 1000 RON.

Portofoliu:
alexiastefania.ro

pnndzx.com

PLATFORMA ONLINE PERSONALIZATA

De la site de anunturi, site pentru incarcarea
videoclipurilor sau marketplace te putem
ajuta noi cu o platforma custom in laravel
sau php + html, integram gdpr, panou
administrativ si optimizare seo basic, preturi
incepand cu 2500 ron.

Portofoliu:
vreaumilf.ro

FACEBOOK ADS

Realizam campanii de facebook ads, imagini,
carusel, videoclipuri, combinatia perfecta o facem
noi, 2 audiente custom, 3 exemple reclame, rezultate
saptamanal, 2 campanii, abonament lunar 300 ron.

CAMPANII GOOGLE ADS

1.Este esențial să îți înțelegem afacerea. Tocmai de aceea, îți
analizăm atât business-ul, cât și concurența. Vei avea o discuție cu
echipa pentru a identifica punctele tale forte, publicul țintă și KPI-urile.
2. Analizăm site-ul și funnel-ul de vânzare și îți dăm recomandări de
îmbunătățire a experienței utilizatorului pe site.
3. Conturăm strategia de promovare, focusată pe publicul țintă și pe
KPI-urile pe care le stabilim de la început cu tine.
4. După ce campaniile sunt live, analizăm răspunsul utilizatorilor la
ele și rezultatele, pe care le raportăm.
5. Optimizăm campaniile Google, focusând bugetul către cele care îți
aduc cele mai bune rezultate. Identificăm constant noi oportunități și
tipuri de campanii pe care le lansăm spre testare.
abonament lunar 500 ron.

CREARE APLICATII MOBILE

Inceput
Analizăm cerințele dumneavoastră, construim echipa, pregătim
documentele tehnice.

Design
Pe baza funcționalităților aplicației mobile, vom crea un design
pentru Android si iOS urmărind guideline-ul Google sau Apple.
Programare aplicații Android & iOS
Folosind metodologia Scrum, odata la 2 săptămâni vă trimitem o
versiune intermediară. În același timp executăm teste de calitate.
La final publicăm aplicația mobila in Google Play sau/și App
Store.

Mentenanță și suport
Executăm monitorizare continuă după lansarea aplicației mobile.
Alocăm membrii ai echipei de dezvoltare pentru rezolvarea
eventualelor probleme. Furnizăm suport pentru orice problemă
legată de aplicația mobilă.

preturi de la 2000 RON.

CYBER SECURITY

Realizam audit de securitate pentru site-ul sau
platforma ta si iti oferim toate vulnerabilitatile, de
asemenea iti putem oferi si un abonament lunar prin
care iti protejam site-ul de orice si oricine, un
abonament lunar costa 2500 ron si un audit de
securitate costa 1000 ron.

GRAPHIC DESIGN

Oferim urmatoarele servicii de graphic design:
• Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn, sau alte website-uri - inclusiv ad banners)
• Design graf ic pentru website-uri (NU include codarea/implementarea acestora)

• Design graf ic pentru aplicații mobile, etc
• Editare imagini f oto (decupare elemente din poze, prelucrare f oto, etc)
• Landing pages

• Newsletters
• Branding (Logo, carte de v izită, f oaie cu antet personalizat, etc)

• Rev iste, broșuri, cataloage, pliante, meniuri restaurante, etc
• Ambalaje produse / Packaging (cu ștanta de la client)

• Roll-ups, Pop-up Spider, A-Board și orice alt produs expozițional
....și multe altele

Preturile difera in functie de cerinte si serviciul oferit.

ADMINISTRARE SOCIALMEDIA

Ofer SERVICII de administrare pagini social media Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, OLX, etc

Serviciul include crearea paginii de social media
,adaugarea de continut si consta in:
- 1 postare/zi
- text specific domeniului de activitate
- galerie foto de specialitate
- adaugarea de evenimente/oferte speciale

Abonamentul se achita lunar si costa 400 RON/luna.

CONTACT

Email: office@mindweb.ro
Telefon: 0769530476
Locatie: Iasi, Romania

TUDOSĂ D. MIHAI P.F.A.
CIF:42276983

