Комплексна послуга по самостійному створенню сайтів клієнтами на базі
візуального онлайн-конструктора, SEO-оптимізації, розміщення готових ресурсів в
мережі Інтернет, захисту від атак та злому, реєстрації доменів, консультацій і
підтримки.

●

Вам потрібен простий і ефективний вебсайт, і при цьому у Вас немає бажання
платити сучасним вебстудіям відчутні для бюджету гроші за розробку, чекаючи
готового продукту тижні, а то й місяці? Спробуйте UNGVARIUS!...

●

Ви готові довіритися погляду професіоналів, які розробили і постійно
удосконалюють онлайн-конструктор, на те, як повинен виглядати сучасний
вебсайт, окремі його блоки / віджети / плагіни, система навігації, SEO-елементи,
безпечні протоколи доступу, версія сайту для мобільних пристроїв? Спробуйте
UNGVARIUS!...

●

Вам набридло, що ваш сайт на базі WordPress або подібного безкоштовного
двигуна постійно зламують, інфікують, «дефейсять», підсовують «фішинговий»
контент, або роблять непрацездатним, і це вкрай негативно впливає на імідж
вашої компанії? Спробуйте UNG
VARIUS!...

ЧОМУ САМЕ UNGVARIUS?...

1) Перш за все - це Економія Фінансів. Сучасний Landing Page
(«односторінковий сайт, скроліруємий колесом мишки») обійдеться вам в 4-8
разів дешевше, ніж ціна на подібний тип сайтів традиційної розробки від
провінційних вебстудій. Сайт-візитка або повноцінний невеликий сайт - в 2-5
разів дешевше. Сайт з повнофункціональним інтернет-магазином - в 2-3 рази
дешевше. Про проекцію на столичне ціноутворення - просто промовчимо ... :)

2) По-друге, Надійність і захищеність. UNGVARIUS захищає клієнтські сайти від
онлайн-атак, від злому онлайн-ботами або живими хакерами, а також
абсолютно безкоштовно надає SSL-сертифікат для доступу до сайту по
протоколу HTTPS («зелений замочок в адресному рядку»).
3) По-третє, Сучасні технології. Ваш сайт буде включати SEO-технології, набір
OG
-тегів,
адаптивну
(«мобільну»)
версію
сайту,
використовувати
AJAX-технології. Інтеграція YouTube і Vimeo відеофайлів, віджети для
соціальних мереж FaceBook і Instagram, кнопки для «розшарювання» контенту
в популярних соцмережах, і багато іншого, про що поки мовчимо, але воно є і
працює... А скільки всього буде дописано за роки в процесі?
4) По-четверте, Швидкість доступу. Ваш сайт буде кешований і доступний на
найближчій популярній CDN (Content Delivery Network). Простими словами навантаження на хостинг-сервер значно менше, завдяки завантаженню даних
сайту з найближчої до вашого локального провайдера кешуючої CDN-мережі.
5) По-п'яте - Анонімність. За бажанням клієнта ніхто і ніколи не дізнається, хто
власник сайту, де він знаходиться, на кого зареєстрований домен, і інші
«плюшки» для «Шпигуноманів» ... :)
6) По-шосте - Власне доменне ім'я. Більшість конструкторів «прив'язує» до себе
клієнтів «доменами, які не можна забрати, якщо вирішили піти». У нас все не
так. Зареєстрований для Вас домен - Ваш довічно. Навіть, якщо вирішите «піти»
- домен передамо приймаючій стороні на першу вимогу.

СКІЛЬКИ ЦЕ КОШТУЄ?

У нас на даний момент розроблено три тарифні плани:
●

Landing Page
Односторінковий сайту типу «Landing Page» ... Тут, як би, все ... :)
Крім того. Створення облікового запису, реєстрація та / або підключення
обраного клієнтом домену, відсилання клієнту ознайомлювального листа з
шаблонами, прикладами, коротким описом роботи з движком, і інші дрібниці +
кілька невеликих поточних консультацій. Ви можете вибрати мову адмінпанелі
(UA, EN, RU).

Разовий (початковий) платіж - 100 USD
●

WebSite
Повноцінний простий сайт. Безліч сторінок, багаторівневе меню (два рівня
вкладеності max.), модуль публікацій для ведення розділу новин, блога, статей.
Крім того. Створення облікового запису, реєстрація та / або підключення
обраного клієнтом домену, відсилання клієнту ознайомлювального листа з
шаблонами, прикладами, коротким описом роботи з двигуном, і інші дрібниці +
кілька невеликих поточних консультацій. Ви можете вибрати мову адмінпанелі
(UA, EN, RU).
Разовий (початковий) платіж - 200 USD

●

E-Shop
Сучасний сайт з безліччю сторінок / розділів / підрозділів і інтегрованим
двигуном для інтернет-магазину в комплекті. Каталог товарів, додавання
товарів в "Корзину" і подальше оформлення замовлення. Можливість створення
багатомовних сайтів.
Крім того. Створення облікового запису, реєстрація та / або підключення
обраного клієнтом домену, відсилання клієнту ознайомлювального листа з
шаблонами, прикладами, коротким описом роботи з двигуном, і інші дрібниці +
кілька невеликих поточних консультацій. Ви можете вибрати мову адмінпанелі
(UA, EN, RU).
Разовий (початковий) платіж - 300 USD

ЩО ВХОДИТЬ У ПЕРШИЙ ПЛАТІЖ?

-

Довічна ліцензія на online-конструктор. Всі поточні доопрацювання двигуна,
виправлення помилок, нові можливості та інші «плюшки» - будуть для Вас довічно безкоштовно. Ну, звичайно, за умови, що Ви будете оплачувати
надалі (після закінчення першого року обслуговування) хостинг +
перереєстрацію домену.

-

Розміщення на швидкісному і сучасному хостингу під управлінням сучасного
серверного програмного забезпечення і з ДУЖЕ (1 гігабіт) швидкісним каналом
доступу до сервера ... Ваш хостинг буде оплачено НА РІК (12 місяців)! ... Якщо

перефразувати - «Перший рік хостингу - Безкоштовно!» ...
-

Реєстрація домену типу ваша-фірма.pp.ua (pp.ua - «приватне підприємство»
або «приватний підприємець»). Приклад: korzo10.pp.ua
Будь-які інші домени - за додаткову плату. Ціни на популярні домени - нижче.
Решта - під запит. Напишіть - відповімо.

А КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ ПЕРШИЙ РІК?

Потрібно буде оплачувати тільки продовження хостингу (розміщення сайту в мережі
Інтернет), перереєстрацію домена і додаткові «опції»:
-

Розміщення на швидкісному і сучасному хостингу під управлінням сучасного
серверного програмного забезпечення і з ДУЖЕ швидкісним каналом (1 гігабіт)
доступу до сервера ... Місячна підписка на сервіс - 5 USD. Оплата інтервалами
«6 місяців» або «12 місяців».

-

Перереєстрація домена на рік (ціна залежить від доменної зони, яку ви
вибрали)

-

Додаткові замовлені опції(див. відповідний розділ)

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ?

-

«Я лінуюся сам конструювати сайт! Допоможіть мені за додаткову
плату!»… Окей! Допоможемо! З розрахунку - 10 USD за годину роботи
професіонала. Дорого? Ні, повірте. Час роботи сучасного веб-девелопера, який
живе і працює в провінції - 20 USD / година. У нас - для Вас - цілих 50%
знижки!... І так, ми працюємо швидше і ефективніше сучасного провінційного
веб-девелопера ...

-

«Проконсультуйте, будь ласка!». Без проблем! З розрахунку - 10 USD за
годину часу, витраченого професіоналом-консультантом.

-

«Слідкуйте за моїм сайтом, будь ласка, і підказуйте що і як». Колись цей
пакет називався «Підтримка». Стежимо. Повідомляємо. Нагадуємо.
Підказуємо. Відповідаємо (трохи) на питання. З розрахунку - 5 USD в місяць

абонплати (МЕГАсімволічної, повірте).
-

«Скільки коштує хороший домен?». Не особливо дорого. Ось список цін
нижче:
.UA- 70 USD / рік
.COM/ .BIZ/ .INFO/ .NET- 15 USD / рік
.COM.UA/ NET.UA/ .ORG.UA/ .IN.UA- 15 USD / рік
.UZHGOROD.UA/ UZ.UA- 15 USD / рік
Решта зон - під запит.

ЯК ЦЕ ВСЕ ЗАМОВИТИ?...

Звернутися в ALDESIGN WebStudio
Дзвінок: +38 (050) 504-86-04 
(Олександр)
E-Mail: root@aldesign.info
Месенджери: Telegram, Viber
Більш детально на сайті: https://aldesign.info

ЯК СЛІДКУВАТИ ЗА НОВИНАМИ ПРОЕКТУ?

Всі новини щодо послуги UNGVARIUS будуть публікуватися на сайті ALDESIGN
WebStudio та на сторінцістудії в соціальній мережі FaceBook.

Послуга UNGVARIUS надається з використанням технології WebEngine, розробленої
нашими партнерами.

