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A honlapokról 
A webes jelenlét elengedhetetlen 

Ma már nem lehet vállalkozást üzemeltetni webes jelenlét nélkül. A fogyasztók az internethez fordulnak 
minden információért, legyen szó termékről, szolgáltatásról, címről vagy éppen nyitvatartási időről. Még a 
legegyszerűbb, de mégis jól megtervezett weboldallal is előnyre tehetünk szert az üzletágunkban. A 
weboldalaknak az utóbbi időben különösen nagy szerep jutott, fontosságuk és relevanciájuk mindenki 
számára érezhető, így nem is kérdés, hogy a webes jelenlét minden vállalat számára elengedhetetlen. 

Milyen előnyökkel jár egy weboldal? 

BEMUTATÁS 

Lehetőség a cégünk, vállalkozásunk lényegének bemutatására. Mint egy jól berendezett kirakaton keresztül, 
megmutathatjuk milyen terméket, szolgáltatást kínálunk vevőinknek. Az egyetlen alkalom arra, hogy 
feledhetetlen legyen az a bizonyos "első benyomás". 

CÉGÉPÍTÉS 

Nélkülözhetetlen viszonyítási pont a hirdetéseinknek. Erre mutatnak a közösségi médiában illetve a googleben 
elhelyezett hirdetések. Enélkül nem létezik hatékony marketing! Egy jó weboldal építi igazán a cég hírnevét. 

ÉRTÉKESÍTÉS 

Remek lehetőség a gyors kapcsolat felvételre, egy-két kattintással. Akár olyan lehetőségekkel, mint a chatbot, 
visszahívás kérése, ajánlat kérő adatlap, kérdőív. Számos webes kreatív megoldás megvalósításában állunk 
rendelkezésre. 

Miért a WebOrigo-t válasszam? 

Ha szeretné, hogy az elképzeléseiből valódi projektek váljanak, csapatunk ehhez profi módon hozzájárulhat. 
A legújabb technológiákat alkalmazva fejlesztünk weboldalakat számos területen az induló vállalkozásoktól 
kezdve a multinacionális vállalatokig. Felhasználóközpontú tervezéssel biztosítjuk azt, hogy az elkészült 
honlap könnyen használható és szerethető legyen, pozitív, vevőközpontú képet festve az Ön vállalkozásáról. 

Lehetősége van végig kísérni a fejlesztési folyamat egészét, így mindig naprakész lehet a közös projekttel 
kapcsolatban, valamint bármikor kibővítheti azt, ha új ötlete támad. Emellett évtizedes tapasztalatunknak hála 
az is garantált, hogy különböző felvetésekkel mi is segíthetjük a weboldal sikerét.  
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Honlapok induló vállalkozásoknak 
1. Tervezés 

Minden esetben szakértő csapatunk egy tervdokumentációt készít, mely összefoglalja honlapja igényeit és 
funkcionalitását. Ha igényli, akkor szövegírásban, nyelvi fordításban, lektorálásban, korrektúrázásban is 
segítünk. 

2. Fejlesztés 

Amikor elkészültek a tervek, fejlesztőink elkészítik weboldalát. Ebben a fázisban beépítjük honlapjába a 
funkciókat, feltöltjük a szöveget, képeket, kialakítjuk a menüstruktúrát, azaz lényegében mindent 
megcsinálunk. 

3. Tesztelés 

Legvégül az oldal fejlesztői, majd megrendelői teszteken esik át. Ezek sikeres teljesítését és a hibajavításokat 
követően átadjuk az oldalt, és megkezdődhet az üzemeltetési vagy a garanciális időszak. 

4. Átadás 

Átadást követően is bátran fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz. Amennyiben további fejlesztésben, 
tartalomfejlesztésben szeretné segítségünket kérni, állunk rendelkezésre átadás után is. 

Elérhető csomagok 
Alap csomag 

Azoknak ajánljuk, akik egy egyoldalas bemutatkozó weboldalt szeretnének létrehozni tevékenységeik 
áttekinthető, gyors bemutatására. 

✓ Saját domain név 
✓ SSL tanúsítvány a biztonságos kapcsolathoz 
✓ Prémium tárhely 
✓ Választható sablonok 
✓ Akár WordPress, akár egyedi fejlesztésű sablonok 
✓ Tartalomfeltöltés, képfeltöltés 
✓ Szerkesztőfelület minden adathoz 
✓ Betanítás a szerkesztőfelülethez 
✓ Kapcsolati űrlap 
✓ Gyors átfutási idő 
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Alapár: 75.000 Ft + ÁFA 
Akciós választható arculattervezés csomag: 45.000 Ft + ÁFA 
Havi fenntartási díj (tárhely, domain): 1.290 Ft + ÁFA / hó 

Rendelhető egyedi e-mail cím: 290 Ft + ÁFA / hó 

Haladó csomag 

Azoknak ajánljuk, akik egy többoldalas bemutatkozó weboldalt szeretnének létrehozni tevékenységeik 
áttekinthető, gyors bemutatására, részletezve az egyes funkciókat galéria és blog modullal, egyedi tartalmakkal. 

✓ Saját domain név 
✓ SSL tanúsítvány a biztonságos kapcsolathoz 
✓ Prémium tárhely 
✓ Választható sablonok 
✓ Akár WordPress, akár egyedi fejlesztésű sablonok 
✓ Több oldalas tartalom 
✓ Tartalomfeltöltés, képfeltöltés 
✓ Szerkesztőfelület minden adathoz 
✓ Betanítás a szerkesztőfelülethez 
✓ Közösségi média integrációk 
✓ Kapcsolati űrlap 
✓ Gyors átfutási idő 

Ár: 185.000 Ft + ÁFA 
Akciós választható arculattervezés csomag: 45.000 Ft + ÁFA 
Havi fenntartási díj (tárhely, domain): 1.990 Ft + ÁFA / hó 

Rendelhető egyedi e-mail cím: 290 Ft + ÁFA / hó 

Prémium csomag 

Azoknak ajánljuk, akik egy többoldalas bemutatkozó weboldalt szeretnének létrehozni tevékenységeik 
áttekinthető, gyors bemutatására, mindezt egyedi megjelenésben, saját grafikával, ikonokkal. 

✓ Saját domain név 
✓ SSL tanúsítvány a biztonságos kapcsolathoz 
✓ Prémium tárhely 
✓ Látványterv és arculattervezés 
✓ Egyedi megjelenés látványterv alapján 
✓ Egyedi fejlesztésű weboldal 
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✓ Korlátlan tartalmi oldal 
✓ Tartalomfeltöltés, képfeltöltés 
✓ Szerkesztőfelület minden adathoz 
✓ Betanítás a szerkesztőfelülethez 
✓ Közösségi média integrációk 
✓ Kapcsolati űrlap 
✓ Gyors átfutási idő 

Kérje egyedi ajánlatunkat már 250.000 Ft-tól! 

Referenciák 
Az elmúlt évek során több, mint 200 weboldal fejlesztésében vettünk részt. A kisvállalatoktól kezdve a 
nemzetközi multinacionális vállalatokig fejlesztettünk már bemutatkozó oldalakat, landoló és promóciós 
oldalakat. 

Gyakran Ismételt Kérdések 
Mennyi időt vesz igénybe a fejlesztés? 
Ez a projekt méretétől függ, de rendkívül sürgős esetekben már 1 hetes átfutási idővel is tudunk fejlesztést 
vállalni. 

Milyen terméktámogatás, utólagos szerviz vagy garancia jár a weboldal fejlesztése mellé? 
Ez a megvásárolt üzemeltetési csomagtól függ. Természetesen, szerződésben lefektetett szabályoknak 
megfelelően emellett garanciát is nyújtunk, vagy utólagos tartalomkezelést, módosításokat. 

Miután átadták a honlapomat, kereshetem Önöket? 
Természetesen igen. Garanciális időszakon belül ingyenesen javítjuk honlapját. Ezt követően pedig havi díjas 
vagy fix árajánlat alapján állunk rendelkezésre a javításokkat illetően. 

Mik a fizetési feltételek? 
A weboldal csomagok esetében 50% előleg, majd 50% a végleges átadás előtt fizetendő. 

Mobilbarát lesz a weboldalam? 
Természetesen igen, minden weboldal reszponzív, azaz mobilbarát. Mára már elengedhetetlen az, hogy a 
weblapunk minden eszközön - legyen az telefon, tablet, vagy számítógép – optimális formában jelenjen meg, 
könnyen olvasható legyen és egyszerűen lehessen rajta navigálni. A reszponzív fejlesztés alatt úgynevezett 
rugalmas elemeket alkalmazunk, melyek segítségével képesek vagyunk felhasználóbarát, tökéletesen átlátható 
és funkcionáló portálokat készíteni. Cégünk segítségére lehet nem csak a fejlesztésben, de a látványvilág 
megtervezésében is, hogy weblapja tetszetős és olvasható legyen bármilyen eszközről is látogat el rá a 
felhasználó. 
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Lehetőség van saját, egyedi igényeknek megfelelő funkciók kialakítására? 
Természetesen igen, weboldal szolgáltatásunk során bármilyen egyedi igényt meg tudunk valósítani, mert nem 
sablonokkal vagy merev rendszerekkel doglozunk. 

Lehetőség van oktatás vagy technikai segítségnyújtás support igénybevételére? 
Természetesen van lehetőség  díjmentes betanításra, valamint ha bármilyen kérdése felmerülne a fejlesztett 
weboldallal kapcsolatban, ügyfélszolgálatunk készségesen áll a rendelkezésére. 

Honnan fogják tudni, mit szeretnék pontosan? 
Minden esetben projektvezető kollégánkkal fog tudni egyeztetni. A szerződéskötést követőenŐ fogja rögzíteni 
az igényeket, illetve vele fog folyamatosan kapcsolatot tartani a fejlesztés során. Így Önnek nem kell a 
szoftverfejlesztők nyelvét beszélnie, nyugodtan hátradőlhet, mert ezt projekt menedzser kollégáink végzik! 

Milyen programnyelvekben készülnek a weboldalak? 
Az weboldalak fejlesztéséhez a legmodernebb módszereket használjuk, mint a HTML, CSS és JavaScript, az 
adott projekt bonyolultságától függően. A dinamikus funkciók fejlesztés során leginkább a PHP-ra 
támaszkodunk, de projektjeink között számos egyéb nyelveken fejlesztettünk már. Ide sorolható például a 
Node.js vagy éppen a Laravel. Több alkalommal fejlesztettünk már kifejezetten Cloud platformra, mely 
projekteknél elsődleges szempont volt a terhelhetőség. Bővebben az Alkalmazott Technológiák oldalon 
olvashat a technológiákról. 

Vannak rejtett költségek? 
Nincsenek, hiszen minden árajánlat illetve szerződés alapján kerül megvalósításra, így az előre egyeztetett 
költségeken dolgozunk. 

További ajánlott termékeink 
Weboldal fejlesztés mellé ajánljuk a weboldal üzemeltetési szolgáltatásunkat. Egy weboldal esetében fontos, 
hogy állandóan frissítve legyen. 

Továbbá ajánljuk szintén domain és tárhely szolgáltatásunkat, mely segítségével egyedi domain nevekhez, 
e-mail címekhez, osztott- vagy dedikált tárhely szolgáltatásokat vásárolhat. 


