DON'T WORK. CREATE NETWORK!
Web Design cu Personalitate.
Campanii SEO/Adwords si Facebook
cu rezultate concrete garantate.

Despre noi
WEBSEM PUBLICITY este o agentie de programare web si marketing digital care se bazeaza
pe metodologii avansate de prospectare a pietei romnesti si internationale. Suntem o echipa
dinamica, avem experienta, punem pasiune si avem solutia optima de a transpune cu succes
afacerea / imaginea clientilor nostri in mediul online. Site-urile create de WEBSEM se incarca
rapid, sunt total administrabile, detin versiune SmartPhone/tablete si sunt perfect oprimizate
pentru Google.
Tehnologia web evolueaza! Este important ca utilizatorii website-ului dumenavoastra sa fie
intampinati cu un mesaj clar, specific. Un website aerisit, curat si organizat va inspira mereu
incredere!
Portofoliul nostru sunt rezultatele pe care clientii le obtin in vanzari folosind solutiile gandite de noi.
Intelegem ca fiecare afacere este unica, fiecare site avand particularitatile lui, de aceea ne
adaptam cerintelor si nevoilor fiecarui client in parte.

Analiza si planificare
Analizam afacerea/cerintele clientului si identificam cu precizie profilul si avantajele competitive
pentru a determina solutii integrate de maxima expunere in mediul virtual. Impreuna stabilim
nivelul de efort și costurile necesare pentru implementarea soluției optime.

Creatie si implementare
Echipa de creatie va concepe mesaje specifice clientului si va realiza site-ul folosind o tehnologie
web moderna, care permite actualizarea lunara, astfel incat clientul beneficiaza mereu de evolutia
internetului. Printr-un singur click, website-ul va prelua toate informatiile de care va avea nevoie
pentru a se adapta noilor standarde web. Site-ul va fi realizat pe platforma proprie, care in prezent
este cel mai bun instrument de promovare pe Google. Paginile site-ului si imaginile de pe site fiind
rapid indexate pe Google.

Testare
Pentru a asigura calitatea, testarea aprofundata este necesară. Lucram indeaproape cu
personalul clientului pentru a efectua teste adecvate si a asigura functionalitatea optima.

Suport
WEBSEM va ofera gama completa de opțiuni complementare serviciilor de web design: rezervare
domeniu, web hosting, optimizare site (SEO), promovare si mentenanta lunara. Acest lucru le
permite clientilor nostri să se concentreze pe aspectele de bază ale afacerii lor.

Servicii
 Website de prezentare











Grafica personalizata (logo, tema foto, font, culori de baza, oferte, bannere publicitare)
Rapiditate in incarcarea paginilor, incarcare adaptata pe toate browserele de internet
Versiune pentru Smartphone/tableta, garantie pe viata la functionalitatea site-ului
Securitate la nivel avansat: protectie la toate nivelurile: atacuri malware, phishing, spam.
Editor de text performant direct pe pagina web, modificarile se vad instant.
Componente la alegere: galerie foto-video, formular contact etc.
Sistem de administrare cu control aproape integral asupra continutului website-ului - cel mai utilizat
CMS (content management system) la nivel mondial, fiind un sistem flexibil si usor de folosit.
Posibilitatea de a extinde oricând site-ul, de a-i adăuga noi facilități, folosind platforma existentă.
Culorile de baza ale website-ului setabile din panoul de administrare ce este perfect functional,
intuitiv si adaptat cerintelor fiecarui client.
Suport / Help Online. Va punem la dispozitie un tutorial online pentru a va administra site-ul.
Tutorialul contine toate sectiunile sistematizate, astfel incat sa puteti edita/adauga/sterge content-ul
site-ului.

 Magazin Virtual















Grafica personalizata (logo, tema foto, font, culori de baza, oferte, bannere publicitare)
Rapiditate in incarcarea paginilor si incarcare adaptata pe toate browserele de internet
Versiune pentru telefonul SmartPhone/tableta, garantie pe viata la functionalitatea site-ului,
Securitate la nivel avansat: protectie la toate nivelurile: atacuri malware, phishing, spam.
Afisare categorie de produse: titlu, foto, descriere, produse, filtre pe produse, cross sell.
Afisarea produsului: foto cu zoom, multiple imagini, cod produs, pret cu reducere, atribute
personalizate (culoare, marime etc), social media: like and share, trimite unui prieten, stoc,
specifiicatii tehnice, descriere detaliata, produse inrudite, comentarii clienti.
Module: comparare produse, lista de dorinte, produse recomandate (bifate din admin), cele mai
noi/vandute/votate/comentate/accesate/recomandate.
Comanda: calculare pret total, finalizare comanda(ca persoana fizica sau juridica), adresa de
livrare si facturare, livrare(curier rapid, posta, de la reprezentanta), plata & confirmarea.
Componente la alegere: newsletter, galerie foto-video, formular contact etc.
Multilanguage, CHAT ONLINE, Plata cu cardul
Sistem CRM (Customer Relationship Management) pentru sectiune clienti (date personale,
tranzactii), sectiune comenzi (centralizarea comenzilor online) si sectiune rapoarte vanzari.
Sistem de administrare responsiv, panou de administrare perfect functional, intuitiv si adaptat
cerintelor fiecarui client. Cuprindere si administrare integrala: pagini, galerii foto/video, formulare,
menu-uri, casute de email
Posibilitatea de a extinde oricând site-ul, de a-i adăuga noi facilități, folosind platforma existentă.
Suport / Help Online. Va punem la dispozitie un tutorial online pentru a va administra site-ul.
Tutorialul contine toate sectiunile sistematizate, astfel incat sa puteti edita/adauga/sterge content-ul
site-ului.

 Optimizare SEO
Optimizarea SEO pentru motoarele de cautare este o etapa esentiala in realizarea oricarui site si pentru
a fi eficienta, noi o anticipam inca din momentul crearii site-ului. Astfel, imbunatatim vizibilitatea si
pozitionarea site-ului, avand impact direct asupra traficului pozitiv (audienta targetata, utilizatori din
cadrul publicului tinta). Strategia de promovare lunara include:
 Studiul ergonomic, analiza concurentei, SEO on page & off page
 Indexarea fiecarei pagini prin cuvinte cheie specifice (tag, metatags) sugerate de Google
 Realizarea relevantei intre: titluri, descriere, cuvinte cheie si link-uri.
 Realizarea unei densitati maxime a cuvantului cheie principal, la nivelul intregului website
 Validarea codului sursa pentru o incarcare corecta pe toate browserele de internet
 Indezarea imaginilor pe Google (respectarea standardelor de inserare a imaginilor pe site)
 Optimizarea duratei de incarcare pe toate browserele de internet, toate device-urile (iphone, ipad,
tableta)
 Realizare Google Sitemap care sa comunice actualizarile website-ului catre Google.
 Optimizarea fluxului RSS. Publicarea fluxului RSS in portale care gestioneaza fluxuri de informatii
 Realizarea de componente SEO: Search, GoogleMap, Google +1

 Promovare Google Adwords
Oferim Campanii Google Adwords la nivel avansat, avand o echipa cu experienta si cunostinte de a
oferii solutii inteligente de promovare. Pentru a avea rezultate, campania trebuie sa devina matura,
echipa noastra de specialisti o va monitoriza si adapta zilnic
 Realizare structura, adaugare cuvinte cheie negative, adaugare coduri pentru sporirea conversilor
 Campanie cu bannere in reteaua de display, remarketing
 Reducerea costului per click realizeaza o structura arborescenta a campaniei cu titluri ale
anunturilor generate automat de Google in baza cautarilor utilizatorilor
 Indentificam cuvintele cheie eficiente si stergem cuvintele cheie lipsite de conversii.
 Rapoarte lunare la nivel avansat.

 Branding & Corporate ID
Un rol importanta in imaginea companiei este Identitatea sa vizuala, fiind transmisa prin diverse
moduri, fundamental fiind LOGO-ul si modul in care este utilizat. Identitatea vizuala constituie interfata
de comunicare cu clientii actuali/potentiali. Individualizarea companiei in raport cu concurenta va vinde
produsele/serviciile fara costuri suplimentare.
Identitatea vizuala este conceputa dintr-o serie completa de servicii, care concura la obţinerea unui plus
de imagine: realizare sigla, manual de utilizare, carti de vizita, foi cu antet, plicuri personalizate,
email signature, brosuri de prezentare, concepere slogan, design site web.
Toate aceste produse sunt astfel concepute incat sa faca parte dintr-o strategie unitara pentru ca
imaginea firmei sa fie reprezentativa, iar mesajul transmis sa fie cel corect, astfel incat
clientul/potentialul client sa perceapa o companie ce inspira incredere, stil şi personalitate.

Management Proiect
Echipa Websem va analiza resusele si va coordona toate materialele primite de la client pentru a
obtine rezultatele dorite.
Websem este responsabil si se va asigura ca proiectul va fi finalizat la timp, conform buget.
Websem va comunica clientului statusul proiectului si ii va cere feedback si aprobare de fiecare
data cand va fi nevoie.
Websem va monitoriza si va raporta clientului eventualele probleme ce se pot ivi in procesul de
implementare.
Clientul este responsabil cu aprobarea propunerilor, inclusiv alegerea temei de layout.
Clientul are dreptul de a aduce modificari in decurs de 48 ore de la prezentare.
Clientul este responsabil cu trimiterea textelor/imaginilor pentru paginile website-ului.

Echipa Proiect
Project Manager (1)





Analizeaza si Planifica
Organizeaza si autorizeaza
Controleaza si testeaza
Comunica direct cu clientul

Web Designer (4)




Implementeaza layout website
Asigura functionalitatea panoului de administrare
Implementeaza microdate la nivelul paginilor web

Graphic Designer (2)




Analizeaza produsele si serviciile clientului
Realizeaza layout website
Exporta layout-ul pentru a putea fi implementat

Web Developer (4)




Implenteaza si programeaza website
Integreaza si coreleaza paginile website
Testeaza si se asigura de functionalitatea website

Specialisti SEO (2)




Analizeaza, propune si implementeaza strategorii SEO pe durata de 1 an
Administreaza campanii Adwords si Facebook
Propune si implementeaza saptamanal campanii targetate bazate pe rezultate concrete

Portofoliu Clienti

Portofoliu complet il gasiti accesand pagina:
http://websem.ro/portofoliu-web-design.html

Contact
Intrucat orice afacere este unica, website-urile au particularitatile lor, astfel nu exista un pret fix.
Exista insa determinare din partea noastra sa venim cu o oferta competitiva, adaptata afacerii dvs.
Pentru o oferta personalizata, contactati-ne si unul din specialistii nostri va va consilia pas cu pas.
E vremea ca afacerea dvs sa treaca din spațiul fizic in cel virtual…
Echipa Websem va sta la dispozitie !

Websem Publicity
Adresa: B-dul Unirii 25-27

Tel.: 0760.60.48.49

websem.ro

DON'T WORK. CREATE NETWORK

