
Оферта за изработка на уеб сайт               

Предварителна оферта за изработка на 
сайт тип Бизнес магазин

Изработката на сайта включва

• Уникален дизайн

• Структуриране на съдържанието (текст, изображения и т.н.)

• Възможност за добавяне и редактиране на събития

• Възможност за добавяне и редактиране на промоции

• Възможност за добавяне и редактиране на магазини

• Възможност за добавяне и редактиране на новини

• Една заглавна страница – слайдер, листване на продукти, 
страница с технологични възможности, страница „За нас”, 
страница „Контакти”

• Меню с връзки към подстраниците

• Форма за контакт (форма за обратна връзка)

• Технологии HTML5, CSS3, PHP, Javascript, jQuery и други при 
необходимост

• Структуриране на MySQL база данни, добавяне на защити

• Видимост през мобилни устройства (респонсив дизайн)

• Тип платформа: къстъм система (според желанието на клиента)
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Сайтът ще съдържа

 1. Начална страница 

- Меню
- Слайдер с промо снимки или снимки от бизнес центъра
- Списък с предстоящи събития
- Списък с промоциите, които предлагат отделните магазини
- Листване на последни новини от категория ‘Новини’
- Карта с адрес на Бизнес центъра

2. Страница с контакти
Тази страница ще съдържа:
- Aдрес на фирмата + Google Maps интерактивна карта
- Mобилни телефони + стационарен (общо 3)
- Skype и др.
- Форма за изпращане на съобщения

3. Страница с описание на дейността на фирмата (За нас)
Тук ще има описание в свободен текст за това коя е фирмата, кога е 
създадена, с какво се занимава и т.н.

4. Страница с магазините (Име, Описание, Снимки, Контакти и 
др.)

5. Страница със събитията (Име, Описание, Снимки, Дата и др.)

6.Страница Новини

Листване на новини от сайта.

7.Страница Промоции

Списък с промоциите на магазините.

8.Страница Галерия

Тук може да разположим снимки на различните обекти от бизнес 
центъра.

Админ панел

1. Логин Форма (Вход)
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2. Настройки:
- Административна част за управление на съдържанието. За всеки уеб сайт 
изграждаме индивидуална CMS ( административен панел ) система според 
нуждите на сайта.

3. Редактор за статичните страници – това е администрацията на 
съдържанието на страниците „За нас” и „Общи Условия”.

4. Администрация
– Добавяне, редактиране и изтриване на съдържание от 'Магазини', 
'Събития', 'Новини', 'Промоции' и 'Галерия' .

Разполагаме с богато портфолио, където могат да бъдат разгледани 
част от нашите успешно реализирани проекти. 

Условия, цени и срокове
Цената се определя в зависимост от вида на сайта – 

 Фирмен уеб сайт
 Онлайн магазин
 Новинарски сайт
 Къстъм система според желанието на клиента

След изработване на дизайн и неговото одобрение, го интегрираме в 
уеб сайта. Кодира се адаптивен уеб дизайн за по-добро потребителско 
изживяване на мобилни устройства. 

ПЕЙДЖ РУЛС ЕООД

Тел:+35989 369 41 41

ул. „Стоян Михайловски“ 14

Пловдив

Пловдив

4000
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