Оферта за изграждане на сай т за Къща за гости по
ZLC project

ZLC project е моя инициатива, целяща подпомагане на хотелския бизнес.
За къщите за гости, които нямат сайт, или настоящият им сайт не работи добре, има прекалено скъпа поддръжка или е
изостанал от съвременните тенденции, то този проект е за вас.
Запомнете: НУЛА лева за труд, който обикновено съставлява около 2/3 от цената на сайта.
В таблицата по-долу са изброени софтуерните модули и компоненти, които използвам за изграждане на сайта. В Легендата
по-долу всеки компонент или модул е с обяснение за какво се използва и каква е неговата цена, както и линк за
верификация.

Пакет от необходим софтуер, купуван от трети
страни
Основен пакет
Платен софтуер
Труд
Total USD
Total BGN

Къща за гости
Rentalot Module *
GDPR **
JAmp ***
Quix Visual Editor ****
Труд

Цена USD
45
49
49
49
0
192
345

Хостинг на сай та: – 7 лв. / месец; годишна такса: 84 лв.
Екстри
Платени екстри:
•

Чат бокс на ФБ Месинджър 60 лв.

Безплатни екстри:
•
•

Модул за резервации
Начален SEO

Легенда:

Rentalot Module * - Платен модул за онлайн резервации, показване на заетостта на обекта. Линк:
https://www.lesarbresdesign.info/extensions/rentalot-plus
GDPR ** - Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) – модул, следящ за изпълнението на
регламента, управлението на бисквитки. Линк: https://storejextensions.org/extensions/gdpr.html
JAmp *** - JAmp е компонент, който генерира AMP version (версията на Ускорени мобилни страници – нов станздарт на
Гугъл) от всяка страница в сайта. Линк: https://storejextensions.org/extensions/jamp.html
Quix Visual Editor **** - Визуален редактор, с който се изграждат отделните страници на сайта ви. Най-доброто в момента,
използва се и за паралелен SEO още при създаването на страниците. Линк: https://www.themexpert.com/quix-pagebuilder

Начин на работа:

Вие заплащате 80% от сумата на пакета. Сключваме договор и започваме работа.
От вас се очаква да предоставите необходимите материали за сайта – текстове, описания, снимки, евентуално връзки към
видео в Youtube, които са ваши. По време на работата вие ще можете да следите процеса.
След приключване на работата по сайта и приемането му от вас, се заплащат останалите 20%. Тогава започва да тече и
хостингът и поддръжката на сайта – по 7 лв. месечно, платими до края на календарна година в аванс.

