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Вие сте тук: Начало

Услуги

Искате да рекламирате вашата
фирма, бизнеса си, даден продукт или
сте просто човек, който иска да има
свое собствено кътче в уеб
пространството – това е правилният
избор. Предлагаме изработ ка на
динамичен уеб сайт с
административен панел за управление
на
съдържанието, с който ще можете да
редактирате, премахвате, добавяте
текст, снимки, линкове и други
материали .
За изработка на динамичен уеб сайт
използваме WordPress CMS, с който се
работи лесно и удобно. Възможност за
избор
от множество от теми в зависимост от
темата на сайта. Всеки един изработен
от нас динамичен сайт
е с responsive дизайн за да изглежда
добре на всяко едно
устройство(настолен компютър,

лаптоп, таблет, мобилен телефон и др.).
Осъществява се и SEO
опт имизация на сайтa :
- добавяне на h1 тагове (заглавия)
- Добавяне на alt атрибути към
снимките
- Генериране на sitemap на сайта
- Добавяне на сайта в google са
индексиране
- добавяне на ключови думи (meta
keywords)
- добавяне на описание (meta
description)
- Добавяне на title
- clean urls
- избор на подходящо и съответстващо
на темата на сайта домейн име
- свързване на сайта с google+ социална
мрежа

SEO оптимизация се прави за да се
показва Вашият сайт на по-предни
позиции в търсачки като
Bing, Yahoo и най-вече Google. Попредни позиции в търсачките - повече
откриваемост = повече посещения.
Предимства на изработените от нас
динамични уеб сайт ове:
- Достъпни за всеки цени
- хубав дизайн, който да задържи
вниманието на посетителя на сайта
- Бързо изработване на уеб сайта
- Можете по всяко време да следите
прогреса при изработката му
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Динамичен сайт

Цена:

300
лв
- Пълен административен панел (CMS
система)
- Създаване на до 10 броя вътрешни
страници и въвеждане на
съдържание в тях
- Възможност за въвеждане на
неограничен брой страници
- Контакт форма за обратна връзка
- Добавяне на МЕТА тагове (SEO)
- Статистика на посещенията

Поръчай

Контакти
Skype: mpmwebdes ig n
Email: mpmdes ig n@abv.bg

2015 MPM Уеб дизайн.
Goog le+
Monday throug h Sunday, all day.
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