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За какво трябва да помислите преди да изберете
изпълнител на вашия проект?
Необходимо ли ми е интернет решение?
Ние намираме за грешно схващането "В интернет
цена!". Всички сме виждали "изоставени" уеб сайтове
добре работещи фирми, най-честата причина за това е,
са преценили очаквания резултат и в крайна сметка са
неудовлетворени от своето представяне в интернет.

на всяка
на иначе
че те не
останали

Какво интернет решение ми е нужно?
Ако не знаете отговора на този въпрос ще го открием заедно.
Какви резултати очаквате?
Това е най-важния въпрос. Интернет е медия, която може да
ви донесе приходи или да подобри вашия имидж, но също така
може и да ви навреди.
Какви ресурси сте готови да вложите?
Тук става въпрос не само за първоначалните финансови
ресурси, които ще отделите за проекта, но също така и за
годишните разходи за поддръжка, хостинг и човешките ресурси,
които ще отделите от ваша страна за изготвяне на проекта и
неговата поддръжка.

За Техна
Техна е екип, който ви предлага решения за ниско бюджетни
проекти в интернет, основани на чист и лесен за използване от
посетителите
дизайн.
Ориентирани
сме
към предлагане
на
интернет решения на клиенти, които не могат или не желаят да
отделят солидни финансови ресурси за своя интернет проект и са
готови да заложат най-вече на съдържанието и функционалността
за сметка на “красивия” дизайн. С други думи, наемаме се да
изпълним
вашия
проект
като
напълно
се
съобразяваме
с
ресурсите, които сте преценили да отделите.

Към какво се стремим в работата си?
Първата ни цел е да ви предложим решение, което задоволява
вашите изисквания за функционалност и е съобразено с бюджета
на вашия проект.
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Как постигаме ниска себестойност на проекта?
Ние не обичаме да "откриваме колелото". Взимаме на
сериозно всеки проект, но за да постигнем ниска себестойност
на проекта не се притесняваме да признаем, че ще използваме
вече
готови
идеи
и при
възможност
ще
модифицираме
и
интегрираме най-добрите безплатни или с отворен код (open
source) софтуерни решения като напълно се съобразяваме с
авторските им права.
Какво е за нас дизайна?
Ще се опитаме да ви убедим, че добрия уеб сайт е: чист и
лесен за използване от посетителите дизайн; използване на
прости графични обекти; интуитивни менюта; лесно достъпно и
ясно представено съдържание. Естествено в някои случаи се
налагат изключения, крайното решение е ваше.

Кои сме всъщност?
Екипа ни се състои от трима
професионалисти в интернет решенията,
много
добре
и
не
се
притесняват
професионално обременени" :

души, които не са
но познават интернет
да
кажат:
"Не
сме

Роси (Образование: фармацевт)
•
•
•

50% от идеята;
контрол, тестване и последната дума за приемане на
крайния продукт;
преводи от и на английски език.

Иван (Образование: машинен инженер)
•
•
•
•
•

20% от идеята;
80% от техническото изпълнение.
връзки с клиентите;
оферти;
реклама.

Калин (Образование: машинен инженер)
•
•

30% от идеята;
20% от техническото изпълнение.

Какво можем да направим за вас?
Сайтове
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Изработка на нов уеб сайт
Ако все още нямате уеб сайт ще го създадем за вас. Ние
приемаме сериозно всеки проект затова предпочитаме да не
бързаме, срока за изпълнение в зависимост от проекта ще бъде
от 1 до 2 месеца.
Цените започват от 150 Лева.
Преработка на съществуващ уеб сайт
Ако ви е необходима промяна в уеб сайта, нов дизайн, нови
възможности или просто искате да бъде по лесен за използване
ние можем да направим това за вас. Срока за изпълнение е до 1
месец.
Цените започват от 40 Лева.
Поддръжка на уеб сайта ви
Добавяне на ново съдържание без да бъде променян дизайна
на уеб сайта и решаване на някой технически проблеми.
Администриране на уеб сайта.
Цените започват от 3 Лева/ час.
Реклама
Изработка на рекламни полета (банери)
Цените започват от 15 Лева.
Организиране на рекламната ви кампания в интернет
Ще извършим проучване и ще ви предложим конкретен начин за
реклама, ще осигурим и техническата поддръжка.
Цените - по договаряне.
Какво друго ще направим за вас?
Тестване на уеб сайт
Ще изпробваме работата на вашия уеб сайт и също така ще
осигурим тестването му от хора от различни възрасти и социално
положение, след което ще ви предоставим доклад за работата на
уеб сайта с препоръки за неговото подобряване.
Цените започват от 30 Лева.
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Домейн и хостинг
Ще помогнем на нашите клиенти при избиране и закупуване на
домейн (име за уеб сайта) и при необходимост и желание от
тяхна страна ще осигурим хостинг (физическото място където се
намира уеб сайта).

Завършените проекти и нашите клиенти можете да видите на
интернет адрес: http://tehna.family-bg.com/work.htm .
Ако желаете да получите оферта от нас до пет дни,
попълнете формата за оферта на адрес: http://tehna.familybg.com/oferta.htm.

Начини за кореспонденция:
Електронна поща: tehna@family-bg.com
Уеб сайт: http://tehna.family-bg.com
Телефон: +359 92 62 73 56
Мобилен: +359 888 066 117
Пощенски адрес:
3000
град Враца
ул."Трайко Китанчев"10

Януари 2007г.
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