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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 ή 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 πιο 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
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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. 

Σε όλες μας τις ιστοσελίδες παρέχουμε εγγύηση καλής λειτουργίας και παρέχουμε τεχνολογικά updates εφ όρου ζωής! Mε 

λίγα λόγια αν αγοράσετε μια ιστοσελίδα από την Moving up και μετά από κάποια χρόνια βγει μια νέα τεχνολογία ή μια νέα 

δυνατότητα, αυτομάτως και δωρεάν ενσωματώνετε και στην δική σας ιστοσελίδα, με αποτέλεσμα να έχετε για πάντα μια 

μοντέρνα και με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ιστοσελίδα, χωρίς επιπλέον κόστος. 

Στην Moving Up δεν κατασκευάζουμε απλά την ιστοσελίδα σας, αλλά φροντίζουμε να δημιουργήσουμε και το κατάλληλο 

υλικό (κείμενα, φωτογραφίες)που θα οδηγήσει σε αύξηση της δημοτικότητας του brand σας, η στην αύξηση των 

προϊόντων η των υπηρεσιών σας, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

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

 Μελέτη / Προγραμματισμός / Ανάπτυξη / Παραμετροποίηση ιστοσελίδας (PHP, MySQL,Wordpress)

 Προώθηση ιστοσελίδας

Η προσφορά κατασκευής ιστοσελίδας περιλαμβάνει
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Οι υπηρεσίες μας
Σχεδιασμός ιστοσελίδας (Design)

Μελέτη / Προγραμματισμός / Αναπτυξη / Παραμετροποίηση ιστοσελίδας 

Προώθηση ιστοσελίδας

 Επιλογή Design μέσα απο πολλά δείγματα μεχρι να βρειτε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει 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 αλλαγής της εμφάνισης & όλων των εικαστικών στοιχείων απο εσάς.

 Δυνατότητα απεριόριστων κατηγοριών - προϊόντων

 Kατασκευασμένη φιλικά προς τα community sites (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 Blog

 Δημιουργία προτότυπου σχετικού περιεχομένου (Κείμενα, Φωτογραφίες, άρθρα) απο την ομάδα συντακτών μας.

 Δημιουργία ιστοσελίδας κατασκευασμένη φιλικά προς τις μηχανές αναζήτησης.(S.E.O Silver)

 Δημιουργία ιστοσελίδας κατασκευασμένη φιλικά προς τις μηχανές αναζήτησης. (S.E.O Gold)

 Προώθηση ιστοσελίδας με σκοπό να εμφανίζετε ψηλά στις μηχανές αναζήτησης (S.E.O)

 Δημιουργία Διαφημίσεων Google Adwords.
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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 

γνωρίζετε 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 . Σε περίπτωση όπου ολα 

βαινουν καλως παραδίδουμε τους κωδικούς της ιστοσελίδας. 

Συγχαρητήρια πλέον είστε ένας τυχερός κάτοχος ιστοσελίδας κατασκευασμένη από την Moving Up

1

2

Διαδικασία κατασκευής ιστοσελίδας

3

4
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Δημιουργία ιστοσελίδας κατασκευασμένη φιλικά προς τις μηχανές αναζήτησης (S.E.O Silver)

Ενσωματώνοντας το πακέτο SEO Silver  στην ιστοσελίδα σας κάνουμε όλες τις ενέργειες και μετατροπές που χρειάζονται 
έτσι ώστε να μπορεί με την κατάλληλη διαδικασία να βγει ψηλά στις μηχανές αναζήτησης για τις λέξεις κλειδιά που θα 
βάλουμε.

Δημιουργία ιστοσελίδας κατασκευασμένη φιλικά προς τις μηχανές αναζήτησης (S.E.O Gold)

Ενσωματώνοντας το πακέτο SEO Gold  στην ιστοσελίδα σας κάνουμε όλες τις ενέργειες και μετατροπές που χρειάζονται 
έτσι ώστε να μπορεί με την κατάλληλη διαδικασία να βγει πολύ γρήγορα  ψηλά στις μηχανές αναζήτησης για τις λέξεις 
κλειδιά που θα βάλουμε.

Προώθηση ιστοσελίδας με σκοπό να εμφανίζετε ψηλά στις μηχανές αναζήτησης (S.E.O)

Με την διαδικασία προώθησης, φροντίζουμε το site στο οποίο έχει ενσωματωθεί κάποιο πακέτο SEO (Silver ή Gold) να 
βγαίνει στο google ψηλά στις σημαντικές λέξεις κλειδιά στα φυσικά αποτελέσματα των αναζητήσεων. 
Μια φιλικά προς το google κατασκευασμένη ιστοσελίδα για να βγει γρήγορα ψηλά στις μηχανές αναζήτησης, χρειάζεται 
το κατάλληλο υλικό, με τον κατάλληλο ρυθμό ανανέωσης και φυσικά αρκετά Backlinks από ξένες ιστοσελίδες προς την 
δική μας. Αυτο φροντίζουμε να κανουμε εμείς για εσάς, με σκοπό πάντα την πρώτη θέση. 
Από την εμπειρία μας για να πάρουμε τα πρώτα καλά αποτελέσματα στο google χρειαζόμαστε περίπου 3-4 μήνες και  σε 
12 μήνες συνήθως έχουμε τα ιδανικά αποτελέσματα. Δηλαδή βρίσκετε η σελίδα μας στην πρώτη σελίδα σχεδόν σε όλες 
τις λέξεις κλειδιά που μας ενδιαφέρουν.  
Όσο περνάει ο καιρός τα αποτελέσματα φυσικά θα βελτιώνονται με στόχο την πρώτη θέση. 
Το κόστος είναι 100€ το μήνα για 3-4 μήνες, αν χρειάζεται επιπλέον δουλειά, για περισσότερους μήνες, δεν υπάρχει άλλη 
χρέωση. 
Σύνολο 300-400€

Δημιουργία Διαφημίσεων Google Adwords.

Οι διαφημίσεις google είναι αυτές που βγαίνουν ψηλά όταν κάνουμε μια αναζήτηση στο google, το κάθε κλικ κοστίζει 
ένα ποσό στον διαφημιζόμενο, το κόστος του κλικ εξαρτάται από την ζήτηση και τον ανταγωνισμό.  
Χρησιμοποιώντας αυτές τις διαφημίσεις μπορούμε από την πρώτη μέρα που θα ανεβάσουμε το νέο μας site να 
φέρουμε όλον τον κόσμο που κάνει αναζητήσεις στο google σχετικά με τις υπηρεσίες μας , στο site μας, μιας και το SEO 
χρειάζεται αρκετούς μήνες για να λειτουργήσει. 
Αυτή είναι μια από τις πιο τίμιες μορφές διαφήμισης, μιας και πληρώνουμε μόνο όταν κάποιος έρθει στην ιστοσελίδα 
μας. 
Για την δημιουργία των καμπανιών υπάρχει ένα κόστος 50 ευρώ. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι σας το ποσό που 
θέλετε να δαπανήσετε. 
Εμείς μπορούμε να ορίσουμε ένα ημερήσιο budget για αρχή π.χ 5 ευρώ την ημέρα και αν δούμε ότι το ξεπερνάει (αυτό 
εξαρτάται από την ζήτηση των αναζητήσεων και τον ανταγωνισμό) μπορούμε να το ανεβοκατεβάζουμε αναλόγως την 
πρόοδο μας. 
H πληρωμή μας είναι με ένα 15% επί του budget για ποσά κάτω των 1000 ευρώ και 10% για ποσά άνω των 1000 ευρώ. 
Στόχος μας είναι το κλικ να είναι όσο φτηνότερο γίνετε, έτσι με το budget που έχουμε να φέρουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερο κόσμο στην σελίδα μας. 
Η πρώτη έρευνα έδειξε ότι το budget των 100 ευρώ τον μήνα θα είναι αρκετό και θα έχουμε 1000 - 1500 ανθρώπους 
που ψάχνουν για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας, στην σελίδα μας (συνήθως είναι πολύ μεγαλύτερο από την αρχική 
πρόβλεψη)

Διαδικασία Προώθησης ιστοσελίδας
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Σύνοψη Οικονομικής Προσφοράς

Moving Up  — Κατασκευή ιστοσελίδας & Προώθηση

 Κατασκευή ιστοσελίδας € 250.00

  Πακέτο SEO Silver € 250.00

  Πακέτο SEO Gold € 500.00

  Google Adwords Δημιουργία καμπανιών € 50.00

  Προώθηση ιστοσελίδας SEO (3 μήνες) € 300.00 

  Προτεινόμενο Budget Διαφημίσεις Google Adwords € 100.00 / Μήνα

Πληροφορίες Πληρωμής Τρόπος Πληρωμής

Για την κατασκευή της ιστοσελίδας προκαταβολή 50% 
με την έναρξη των εργασιών και αποπληρωμή με την 
παράδοση.

Από την στιγμή που καταβάλετε την προκαταβολή 
σημαίνει ότι αποδέχεστε τους ορούς της προσφοράς

Τράπεζα Πειραιώς 
5038-036013-074  
IBAN(GR07 0172 0380 0050 3803 6013 074)

Ρέλλος Πέτρος  
Managing Director

Το πρώτο δείγμα ολοκληρωμένης ιστοσελίδας θα σας το παραδώσουμε 
μέσα σε 30 ημερολογιακές ήμερες από την παραλαβή της προκαταβολής.  
Μετά την παραλαβή του πρώτου δείγματος της ιστοσελίδας θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί  μέσα σε 2 μήνες η μέσα σε 60 εργάσιμες ώρες, σε περίπτωση 
που αυτό ξεπεραστεί  υπάρχει δυνατότητα επέκτασης με κόστος 20€/
ώρα.Σε περίπτωση που μετά την παραλαβή του πρώτου δείγματος δεν 
σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα η πιστεύετε ότι για οποιονδήποτε λόγο το 
site δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί μέσα στο άνωθεν χρονικό διάστημα 
έχετε δικαίωμα για αίτηση επιστροφής προκαταβολής μέσα σε 3 εργάσιμες 
ήμερες από την παραλαβή του πρώτου δείγματος. Μετά το πέρας των 3 
εργάσιμων απο την παραλαβή του πρώτου δείγματος δεν έχετε δικαίωμα 
επιστροφής προκαταβολής.

* Η μηνιαία υποστήριξη για λύση αποριών και παραμετροποιήσεων που 
περιλαμβάνει το πακέτο αφορά  μέχρι 3 ώρες το μήνα ή 36 ώρες τον χρόνο.
Σε περίπτωση που αυτό ξεπεραστεί υπάρχει δυνατότητα επέκτασης με 
κόστος  20 / ώρα.

**Το site σας θα φιλοξενηθεί σε υπέρ-σύγχρονο διακομιστή (server), σε 
περιβάλλον Linux και η τεχνολογία βάσης δεδομένων θα είναι MySQL.
Στο πακέτο Φιλοξενίας περιλαμβάνεται η τεχνική υποστήριξη της 
ορθής λειτουργίας ανά πάσα στιγμή τόσο για το site, όσο και για τους 
λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, Δε φέρουμε ευθύνη για 
προβλήματα εγκατεστημένων προγραμμάτων αλληλογραφίας (Outlook, 
Thunderbird, κτλ)

 Όλες οι υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδας

 Όλες οι υπηρεσίες προώθησης ιστοσελίδας

 Δωρεάν 2 ώρες εκπαίδευση στο διαχειριστικό σύστημα

 Μηνιαία Υποστήριξη* & Φιλοξενία** για  1 χρόνο (100 ευρώ / 

χρόνο)

     Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

Στην τιμή περιλαμβάνονται

Όροι και προϋποθέσεις



 www.movingup.gr |info@movingup.gr
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