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Η εταιρία μας

Έτσι, δημιουργούμε διαφημίσεις που στοχεύουν 
άμεσα στο κοινό σας και κάνουν τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες σας να ξεχωρίζουν.

Καλέστε μας για να μελετήσουμε τις διαφημιστικές 
ανάγκες της επιχείρησής σας και να σας 
προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις εντελώς 
ΔΩΡΕΑΝ.

Από ένα έντυπο ένα Video η μια ιστοσελίδα, μέχρι 
ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας, θα σας 
βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να προβληθείτε, 
συνδυάζοντας αποτέλεσμα και οικονομία.

Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών 
επικοινωνίας και διαφήμισης.Όποιο και αν είναι το διαφημιστικό σας budget, εμείς στην Moving 
up το αξιοποιούμε με τον ποιο αποδοτικό τρόπο για εσάς.

Όταν η διαφήμιση και η επικοινωνία γίνετε σωστά τότε δεν 
κοστίζει τίποτα!!

Η ομάδα της Moving Up αποτελείται από 
επαγγελματίες  με πολυετή εμπειρία στις 
μεγαλύτερες διαφημιστικές της Ελλάδας και του 
εξωτερικού

(στελέχη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, 
κειμενογράφους, art directors, digital content 
managers, web designers και web developers)

Ποιοί είμαστε Τι κανουμε

Στόχος μας είναι μια μακρόχρονη συνεργασία 
με τους πελάτες μας προσφέροντας υπηρεσίες 
εφάμιλλες των μεγάλων πολυεθνικών 
διαφημιστικών εταιριών με γνώμονα την επίτευξη 
του καλύτερου συνδυασμού τιμής και ποιότητας  
κάνοντας τις τιμές προσιτές ακόμα και για τις 
μικρότερες επιχειρήσεις.

Γιατί, σήμερα, κάθε ευρώ έχει αξία.

 Ανάπτυξη : ιστοσελίδων, eshop, mobile/web 
εφαρμογές,

 Σχεδιασμός : λογοτύπων, καρτών, φυλλαδίων

 Ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας, 

 Διαχείριση : Social Media, Facebook, Twitter, 
Youtube

 Δημιουργία Βίντεο, φωτογραφήσεις 
βιντεοσκοπήσεις

 Προώθηση ιστοσελίδων,βίντεο



Ιστοσελίδα

Κατασκευή ιστοσελίδας απο την Moving Up

Στην Moving Up γνωρίζουμε πως να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε την κατασκευή της 
ιστοσελίδας σας, έτσι ώστε να βοηθήσει στην αύξηση πωλήσεων των προϊόντων ή υπηρεσιών 
σας, πάντα σε λογικό κοστολόγιο και πάντα με γνώμονα την απόδοση της επένδυσης σας.

 Σχεδίαση Design ιστοσελίδας  (HTML, CSS, Javascript, Graphic Design)

 Μελέτη / Προγραμματισμός / Αναπτυξη / Παραμετροποίηση ιστοσελίδας (PHP, MySQL,)

 Προώθηση ιστοσελίδας

Η προσφορα κατασκευής ιστοσελίδας περιλαμβανει



Οι υπηρεσίες μας

Στην Moving Up πιστεύουμε ότι στις εποχές που ζούμε το κάθε ευρώ έχει αξια, για αυτό σε αυτήν την 

σελίδα αποδείξαμε ότι δεν κάνουμε καμία υποχώριση στις υπηρεσίες και στην ποιότητα των υπηρεσιών 

μας!!Στην επόμενη σελίδα θα καταλάβετε γιατί φωνάζουμε για τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς!!

Σχεδιασμός ιστοσελίδας (Design)

Μελέτη / Προγραμματισμός / Αναπτυξη / Παραμετροποίηση ιστοσελίδας 

Προώθηση ιστοσελίδας

 Επιλογή Design μέσα απο πολλα δείγματα μεχρι να βρειτε ακριβως αυτο που σας τεριαζει απόλυτα

 Δημιουργία Design με εύκολη πλοήγηση ακόμη και για τους πιο άπειρους χρήστες internet.

 Responsive Layout – προσαρμογή της εμφάνισης σε όλες τις συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablet, pc’s).

 Προσαρμογή του σχεδιαστικού στην εταιρική και προϊοντική ταυτότητα της επιχείρισης.

 Εντυπωσιακό Design / Μοναδικό αποτέλεσμα.

 Σύστημα Διαχείρισης με δυνατότητα εισαγωγής απεριόριστων κειμένων, σελίδων, αρχείων (pdf,doc…)

 Δυνατότητα απεριόριστων κατηγοριών- Δυνατότητα απεριόριστων προϊόντων

 Εγγραφή Newsletter - Social buttons (facebook, twitter, skype κ.λ.π.) 

 Επιπλέον παροχές google maps, photo gallery και φόρμα επικοινωνίας.

 Απειρα emails με το όνομα της ιστοσελίδας σας

 Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας 

 Τεχνική υποστήριξη - Backup/restore

 Δημιουργία ιστοσελίδας κατασκευασμένη φιλικά προς τα community sites όπως στο facebook καθώς και 
τα γνωστά directories

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προώθηση της ιστοσελίδας



Η προσφορά μας
Σχεδιασμός ιστοσελίδας (Design) Προγραμματισμός / Ανάπτυξη 

Παραμετροποίηση ιστοσελίδας 

Η ιστοσελίδα σας θα φιλοξενηθεί σε υπέρ-
σύγχρονο διακομιστή (server), σε περιβάλλον 
Linux και η τεχνολογία βάσης δεδομένων θα είναι 
MySQL.

Περιλαμβάνεται η τεχνική υποστήριξη της 
ορθής λειτουργίας ανά πάσα στιγμή τόσο για 
το ηλεκτρονικό κατάστημα, όσο και για τους 
λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 Ολες οι υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδας

 1 domain name (πχ yourbussiness.gr)

 Support / Ηosting server για  1 χρόνο (100 ευρώ / 
χρόνο)

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνετε ΦΠΑ

€150*€ 100*

Προώθηση ιστοσελίδας ΔΩΡΟ!! 
Κατασκευή και σύνδεση σελίδας 
Facebook με την ιστοσελίδα

€0€0

Στην τιμή περιλαμβάνονται



Περιγραφή

 Επιλογή Design. Βημα 1

 Κατασκευή ιστοσελίδας Βημα 2

 Παραμετροποίηση ιστοσελίδας - Data entry Βημα 3

 Testing - Παράδωση ιστοσελίδας Βημα 4

Στην Moving Up θέλουμε να γνωρίζετε ανά πασα στιγμή την κατάσταση που βρίσκετε η 
κατασκευή της ιστοσελίδας σας!

Επιλογή Design.

Στο πρώτο βήμα της κατασκευής της ιστοσελίδας, σας στέλνουμε αρκετά δείγματα design έτσι 
ώστε να διαλέξετε αυτό που σας αρέσει. Τα δείγματα είναι κανονικές έτοιμες ιστοσελίδες ως 
προς την δομή του design στις οποιες έχουμε περάσει τυχαίο περιεχόμενο μέσα έτσι ώστε να 
έχετε την δυνατότητα από πριν να δείτε πως θα είναι η ιστοσελίδα όταν θα έχει ολοκληρωθεί 
στο 100%

Κατασκευή Ιστοσελίδας

Το δεύτερο βήμα είναι το ποιο εντυπωσιακό!! Tο design μόλις έχει επιλεχθεί και πλέον η ομάδα 
προγραμματιστών και σχεδιαστών της Moving Up αναλαμβάνει να υλοποιήσει το σύστημα της 
ιστοσελίδας καθώς και και την προσαρμογή του σχεδιαστικού στην εταιρική και προϊοντική 
ταυτότητα της επιχείρισης σας

Παραμετροποίηση ιστοσελίδας - Data entry 

Στο τρίτο βήμα η κατασκευή της ιστοσελίδας σας έχει ολοκληρωθεί. Πλέον αυτό που απομένει 
είναι να περάσουμε μέσα τις πληροφορίες σας (φωτογραφίες, κείμενα) έτσι ώστε η σελίδα μας 
να πάρει την τελική της μορφή.

Testing - Παράδωση ιστοσελίδας

Και φτάνουμε στο τελευταίο βήμα, όπου πλέον το μονο που απομένει είναι να σιγουρευτούμε 
ότι όλα δουλεύουν σωστά και ότι το υλικό που περάσαμε δεν έχει κάποιο πρόβλημα / λάθος. 
Σε περίπτωση όπου ολα βαινουν καλως παραδίδουμε τους κωδικούς της ιστοσελίδας.
Συγχαρητήρια πλέον είστε ένας τυχερός κάτοχος ιστοσελίδας κατασκευασμένη από την Moving 
Up
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2

Διαδικασία κατασκευής ιστοσελίδας
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Σύνοψη Οικονομικής Προσφοράς

Πληροφορίες Πληρωμής Τρόπος Πληρωμής

Managing Director

Ρελλος Πετρος

Προσφορά δεκτή / Μονογραφή σε όλες τις σελίδες

Moving Up  — Κατασκευή ιστοσελίδας

 Σχεδιασμός ιστοσελίδας (Design) € 100.00

 Μελέτη / Προγραμματισμός / Αναπτυξη / Παραμετροποίηση ιστοσελίδας  € 150.00

 Προώθηση ιστοσελίδας € 0.00

  Σύνολο € 250.00

Πληρωμή με μετρητά  
Για την κατασκευή της ιστοσελίδας προκαταβολή 
40% με την έναρξη των εργασιών και αποπληρωμή 
με την παράδοση.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία 
καταθέτη.Και θα σας αποστείλουμε το τιμολόγιο 
ταχυδρομικώς.

Τράπεζα Πειραιώς

5038-036013-074 

IBAN(GR07 0172 0380 0050 3803 6013 074)



 www.movingup.gr |info@movingup.gr


