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Disseny web
One-page Web
Web de fàcil funcionament, funcional i en una

A partir de

sola página. Pensada perquè tothom vegi el

430€

que vols transmetre des del primer moment.
Inclou:
Domini primer any, maquetació web,
posicionament web bàsic, integració de
xarxes, Google Analytics, formació.

Basic Web
A partir de

Web corporativa que et permetrà evolucionar

588€

amb el temps. Mostra els teus productes i
serveis de la forma més elegant.
Inclou:
Domini primer any, maquetació 4 pàgines,
posicionament web bàsic, integració de xarxes,
Google Analytics, formació.

Start Shop
Vols iniciar-te al món de la venda online?
Aconsegueix que els teus productes arribin a
tot arreu. Posa els límits a l'infinit.
Inclou:
Domini primer any, disseny botiga online bàsic 5 productes, posicionament web, integració de
xarxes, Google Analytics, formació.

A partir de

725€

Blog
A partir de

Integra un blog a la teva web per publicar

400€

contingut i fer créixer els seguidors dia a dia.
També pots crear un blog extern vinculat al teu
lloc i establir un altre punt on trobar-te.
Inclou:
Maquetació blog amb 4 entrades, formació,
posicionament web bàsic, integració a web.

Landing Page
Necesites una pàgina per promoure un

A partir de

esdeveniment o promoció? Amb les pàgines

295€

d'aterratge podràs portar més moviment a la
teva web.
Inclou:
Maquetació de landing page, creació de
formularis, vinculació a webs i a xarxes socials

IMPORTANT: El preu del hosting està supeditat a l'empresa de
l'allotjament.

ALTRES SERVEIS I INFORMACIONS
Pàgines adicionals (maquetació) - 40

Plantilla professional - 65

€

Certificat de seguretat - 50

€/u

Plataforma de traducció - 80

Traducció de pàgines - 25

€/any

€/u

Elaboració de contingut - 60

Tasques de disseny gràfic atribuides a la web - import a consultar.

€/u

€/pag

Posicionament web
Aconsegueix una bona posició als principals buscadors i deixa de
passar desapercebut als teus potencials clients.
No esperis més per destacar al teu sector!

Basic Plan
Posicionament per varis termes

Advance Plan
Posicionament per varis termes

Optimització de contingut

Optimització de contingut

Indexació

Indexació

Adequació d'etiquetes

Adequació d'etiquetes
Contingut extern
Link Building

A partir de:

A partir de:

199 €/mes

273 €/mes

*Imprescindible estudi inicial:
100

€

*Formació nivell bàsic:
25

€/hora

*Imprescindible estudi inicial:
100

€

*Formació nivell bàsic:
25

€/hora

Redacció de contingut
Amb la creació de nou contingut de forma periòdica aconsegueixes que el teu lloc web
sigui dinàmic i rellevant dins el teu sector.

Un lloc actualitzat és la base per assolir la confiança del client i generar futures ventes.

2 pàgines / post

4 pàgines / post

500 paraules

500 paraules

85 €/mes
800 paraules

115 €/mes
*En qualsevol cas la nostra

157 €/mes
800 paraules

204 €/mes
*En qualsevol cas la nostra

empresa es reserva el dret

empresa es reserva el dret

d'acceptar o no les tasques de

d'acceptar o no les tasques de

redacció.

redacció.

Manteniment web
Servei tècnic

Pàgines corporatives

Botigues online

Optimització de codi

Servei tècnic

Servei tècnic

+

+

Actualització del
gestor

Actualització de

Actualització de

continguts i

continguts

productes

Actualització de
plugins

Gestió Back-ups

Gestió Back-ups

Revisió enllaços

tarifa
mensual
A partir
de

20 €

Revisió enllaços

tarifa mensual

tarifa mensual

30 €

40 €
€.

*Consulta'ns les tarifes per actualitzar webs totalment desfassades, a partir de 150

€/h

*Consultes puntuals tècniques, informatives o de formació: 30

*Creació de pàgines noves per clients que paguin manteniment: 30

€

Disseny Gràfic
Diseny corporatiu
Per donar una imatge seria i professional és necessari crear
uns estàndards de marca. Les persones associaran
rapidament els nostres colors, valors i imatge.

Dissenyem la teva estètica per enamorar als teus clients!

Serveis
Logos

Disseny logotip amb 3 opcions,
cessió en varis formats.

Flyers

Disseny de flyers publicitaris
mantenint la identitat corporativa.

Díptics

Disseny de díptics i tríptics
informatius mantenint la identitat

A partir de

200 €
50 €
80 €

corporativa.

Cartells

Disseny de cartells publicitaris
mantenint la imatge corporativa

50 €

de la marca.

Targetes

Disseny de targetes de visita
corporatives

Catàlegs

Disseny de catàlogs corporatius
fins a 10 pàgines.

Pàgines extra per catàleg
(múltiple de 4 versió impressa)

100 €
220 €
25 €/u

Projectes digitals
Estàs en procés de digitalitzar el teu negoci?
Si és així posem a la teva disposició serveis de disseny
de contingut per a captar i fidelitzar els teus clients.

Serveis
Banners

A partir de

Pack disseny de 3 banners per a
xarxes socials format presentació

Infografia

60 €
110 €

Disseny d'infografia per a
publicacions de blog,
descarregues per subscripció, etc

Peus
correu

25 €

Disseny de peu de correus per
millora d'imatge corporativa

Currículum

Disseny de currículum en format
paper o en format presentació.

Newsletter

Diseño de newsletters mensuals o
setmanals per gestions de

38 €
68 €

mailing.

Paquets disseny
Pack identitat corporativa - 380
Inclou creació de logotip, targetes,
díptics, peus per correu i sobres

€

Manual identitat corporativa 400

€/basic

Vectorització - preu segons projecte

Social Media
Start Plan

Standard Plan

Advance Plan

Pla estratègic, 6 publicacions -

Pla estratègic, 12 publicacions

Pla estratègic, 12 publicacions

2 xarxes, contingut a partir de

- 2 xarxes, contingut a partir

- 2 xarxes, contingut a partir

imatges aportades,

de imatges aportades,

de imatges aportades,

investigació competencia, links,

investigació competencia, links,

investigació competencia, links,

interacció amb la comunitat i

interacció amb la comunitat i

interacció amb la comunitat i

informe trimestral.

privats, 1 campanya publicitaria

informe trimestral.

i informe trimestral.

100 €

150 €

190 €

Integració

Portades

Destacades

Alta en 2 xarxes socials amb

Elaboració de portades de 3

elaboració de perfils i

xarxes socials o conjunt de 5

integració de xarxes a la web.

60 €

portades Slider Facebook.

45 €/u

Disseny de portades d'histories
destacades amb logotips
totalment personalitzats a
cada sector.

20 €/u

Publicitat
A GOOGLE ADS
Campanya

150 €

Campanya de Google Ads
personalitzada i enfocada.

Seguiment

30 €/mes

Seguiment de la campanya i
elaboració d'anàlisis i informes.

€ inversió el preu del

En campanyes de més de 360

manteniment serà del 15% del preu de la inversió

A XARXES
Campanya

110 €

Campanya publicitaria a
Facebook o Instagram
personalitzada i enfocada.

Campanya

25 €/mes

Seguiment de la campanya i
elaboració d'anàlisis i informes.

€ inversió el preu del

En campanyes de més de 200

manteniment serà del 15% del preu de la inversió
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