Prodajajte pametneje z Digi66.
Enostavna aplikacija za upravljanje
prodajnih aktivnosti na enem mestu.

Cenik poslovne aplikacije Digi66
Poslovna aplikacija Digi66
Digi66 Member
1. Aplikacija Digi66: Prodajno usmerjena poslovna spletna aplikacija za naročnika predstavlja središče za izvajanje vseh marketinško, promocijsko,
prodajnih aktivnosti. 2. Orodje digitalna izložba: Prodajno usmerjeno pristajalno spletno stran s katalog izdelkov in storitev, kjer lahko obiskovalec
pokliče, odda povpraševanje ali naročilo. 3. E-izobraževanje: vključitev v Digi66 e-izobraževanje z namenom prejemanja koristnih in uporabnih
informacij iz področja digitalnega marketinga in ostalih povezanih aktivnosti s promocijo in prodajo. 4. Tehnična specifikacija: namestitev
aplikacije, konfiguracija aplikacije, uporabniško ime in geslo za dostop do poslovne aplikacije Digi66, digitalno izložbo v enem jeziku, na eni
www.domeni (ni vključena v ceno), 50 MB strežniški prostor za nalaganje datotek, 1 e-mail naslov (250MB), priprava in vnos do 10 oglasov
izdelkov in storitev.

Digi66 Active
Omogoča uporabo naprednih marketinško-prodajnih orodij: zbiranje kontaktnih podatkov o potencialnih kupcih in obstoječih kupcih, ter izvajanje
promocijsko-prodajnih kampanj v obliki e-mail sporočil, SMS sporočil ali autoresponder sporočil. Orodja uporablja naročnik v celoti v lastni režiji.

Digi66 Custom

Cena
240,00 €
velja za obdobje
12 mesecev

50,00 €
mesečno

Po dogovoru

Rešitev na ključ, ki je sestavljena iz že obstoječih orodij platforme Digi66 ali se za naročnika sestavijo orodja po meri.

Dodatna jezikovna različica

150,00 €

Jezikovne različice na voljo: slovenski jezik, angleški jezik, nemški jezik

Načini plačila
Plačilo in prevzem na lokaciji podjetja

0,00 €

Plačilo po povzetju

0,00 €

PayPal

60,00 €

Plačilne kartice Bankart

250,00 €

Plačilne kartice Activa / Netspay

250,00 €

Plačilne kartice Paywiser

250,00 €

Moneta

250,00 €

Moneta s ponavljajočimi plačili

400,00 €

Izgled poslovne spletne strani – digitalne izložbe
Enostavna prilagoditev grafičnega izgleda z mobilno verzijo

250,00 €

Zahtevnejša prilagoditev grafičnega izgleda z mobilno verzijo

700,00 €

Grafičen izgled po meri z mobilno stranjo
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Oglaševalske storitve
Storitev

Cena

Priprava Google Adwords kampanje

250,00 €

Priprava Facebook oglaševalske kampanje

250,00 €

Priprava enostavnega promocijskega video posnetka

450,00 €

Priprava naprednega promocijskega video posnetka

Po dogovoru

Individualna izobraževanja
Storitev

Cena

Individualno izobraževanje »Povečanje prodaje s pomočjo e-mail marketinga«

150,00 €

Individualno izobraževanje »Facebook oglaševanje za začetnike«

150,00 €

Individualno izobraževanje »Priprava spletne strategije«

300,00 €

Individualno izobraževanje »Povečanje prodaje in obiska s pomočjo
Google Adwords in SEO optimizacijo

450,00 €

Grafično oblikovanje
Grafične storitve
Osnovna obdelava fotografije
Napredna obdelava fotografije
Oblikovanje enostavnega logotipa
Oblikovanje logotipa po meri

2,00 €
od 10,00€
40,00 €
250,00 €

Oblikovanje majice

80,00 €

Oblikovanje vizitke – osnovno

40,00 €
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Oblikovanje vizitke - po meri

90,00 €

Priprava marketinških materialov
Priprava vsebin
Priprava vsebin za objavo v digitalni izložbi – A4 format - 1.500 znakov

79,00 €

Programerske storitve
Programerske storitve
Osnovno urejanje in upravljanje HTML vsebin

20,00€ / h

Napredno urejanje in upravljanje HTML vsebin

35,00€ / h

Osnovno programiranje

40,00€ / h

Napredno programiranje

80,00€ / h

Naročene storitve poravnajte na naš poslovni račun odprt pri banki Addico Bank d.d.:

IBAN SI56 3300 0000 8470 516
Rok za plačilo je 8 dni od datuma izdaje. Po prejetem plačilu vam bomo posredovali original račun po elektronski pošti. Podjetje ni davčni
zavezanec. Na podlagi 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost smo oproščeni obračunavanja DDV.

Za vse dodatne informacije nas kontaktirajte na 070 20 22 22 ali pišite na naš Center za pomoč in podporo
uporabnikom – podpora@digi66.com
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