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Tworzenie stron dla firm z Łodzi. Stworzenie strony firmowej, zaprojektowanie loga firmowego, wykonanie
zdjęć i ulotek reklamowych oferuje firma Spektrum z Łodzi. Firma posiada własny serwer WWW na którym
dla firm które zamówiły stronę internetową hosting po atrakcyjnych i niezmiennych po roku (jak to jest w
innych firmach) cenach. Strony posiadają panel CMS - systemu aktualizacji treści na stronie. Przez panel
klient sam może aktualizować i zmieniać treści na stronie dowolną ilość razy. Webmasterzy Design Spektrum
tworzą kod html prosty i logiczny dla robotów wyszukiwarek, oraz konsultują się z klientem jakie treści
osadzić na stronie klienta tak aby na dane frazy kluczowe strona wychodziła wyżej w rankingu wyszukiwania.
Oprócz stron internetowych firma wykonuje również proste gry reklamowe Flash, które wzbogaca każdą
stronę i zatrzymaja internautów na dłużej. Cennik firmy widoczny jest na jej stronie internetowej, cennik jest
bardzo konkurencyjny i na pewno założenie strony internetowej jest opłacalne. Fotografia jest silnym atutem
firmy. Firma posiada własnego fotografa który wykonuje zdjęcia na stronę WWW, produktów, siedziby firmy
ogólnie rzecz biorąc na potrzeby Internetu. Firma serdecznie zaprasza każdego kto chce się zorientować w
cenie swojej strony i w możliwościach realizacji swojej strony na ulicę Więckowskiego 33, po telefonie nawet
w dowolnym czasie podczas doby.

Kategorie
Internet i komputery - Pozycjonowanie
Internet i komputery - Projektowanie stron
Internet i komputery - System cms
Miasta i regiony - Łódzkie - Łódź
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Firmy, Łódź, Tanie, Reklamowe, Gry, Firma, Strony, Pozycjonowanie, Fotografia, Projektowanie, Cennik, 
Tworzenie, Flash, Hosting, Internetowe, Projektowanie stron, Stron, Internetowych, Strony internetowe, 
Strony www, Design spektrum, Internetu, Cena, Tworzenie stron, Www

Informacje
Numer ID strony: 1740/1738, Status strony: aktywna od 23/05/2014 19:59, Typ strony: standard, Data
dodania: 23/05/2014 19:59, Data edycji: 20/08/2014 21:16, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing,
Liczba kliknięć: 1, odsłon: 765

Page 1 / 1

http://www.szukacz.info/1740
http://www.designspektrum.pl
http://www.szukacz.info/internet_i_komputery
http://www.szukacz.info/internet_i_komputery/pozycjonowanie
http://www.szukacz.info/internet_i_komputery
http://www.szukacz.info/internet_i_komputery/projektowanie_stron
http://www.szukacz.info/internet_i_komputery
http://www.szukacz.info/internet_i_komputery/system_cms
http://www.szukacz.info/miasta_i_regiony
http://www.szukacz.info/miasta_i_regiony/lodzkie
http://www.szukacz.info/miasta_i_regiony/lodzkie/lodz
http://www.szukacz.info/wedlug_domeny
http://www.szukacz.info/wedlug_domeny/pl
http://www.szukacz.info/firmy
http://www.szukacz.info/lodz
http://www.szukacz.info/tanie
http://www.szukacz.info/reklamowe
http://www.szukacz.info/gry
http://www.szukacz.info/firma
http://www.szukacz.info/strony
http://www.szukacz.info/pozycjonowanie
http://www.szukacz.info/fotografia
http://www.szukacz.info/projektowanie
http://www.szukacz.info/cennik
http://www.szukacz.info/tworzenie
http://www.szukacz.info/flash
http://www.szukacz.info/hosting
http://www.szukacz.info/internetowe
http://www.szukacz.info/projektowanie_stron
http://www.szukacz.info/stron
http://www.szukacz.info/internetowych
http://www.szukacz.info/strony_internetowe
http://www.szukacz.info/strony_www
http://www.szukacz.info/design_spektrum
http://www.szukacz.info/internetu
http://www.szukacz.info/cena
http://www.szukacz.info/tworzenie_stron
http://www.szukacz.info/www
http://www.google.pl/search?q=site:http://www.designspektrum.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:http://www.designspektrum.pl
http://www.bing.com/search?q=site:http://www.designspektrum.pl

