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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 
1. Сайти – створення Інтернет-сайту Вашої компанії для додаткової реклами та 

пошуку/залучення нових клієнтів. 
 

Сайт-візитка від 1400 грн. 

Бізнес-сайт від 2700 грн. 

Бізнес-сайт Плюс від 5800 грн. 

Корпоративний сайт від 8200 грн. 

 

2. Sugar – програмне забезпечення для організації компаній.  

Вартість від 4000 грн. – 10000 грн. 
          

Включає наступні можливості: 
 
* Задачі 
           o Дзвінки 
           o Зустрічі 
           o Завдання 
           o Нотатки 
* Список співробітників компанії 
* Загальний календар 
* Контакти 
* Контрагенти 
* Попередні контакти 
* Адресати (холодні контакти) 
* Угоди (потенційні замовлення і рахунку) 
* Звернення (опис важливих ситуацій) 
* Bug Tracker (стеження за помилками) 
* Репозиторій документів 
* Робота з електронною поштою 
* Маркетингові компанії (включаючи, модуль E-Mail розсилок) 
* Управління проектами 
* Планувальник завдань 

 

3. Реклама в Google AdWords – розміщення контекстної реклами в Інтернеті. 
 

Сертифікати Сума в грн. (по курсу)  Вартість (ціна) 

1) Купон на €105 
 

1) 1150 грн. 750 грн. 

бонус – 400 грн. 

2) Купон на €80 
 

2) 870 грн. 520 грн. 

бонус – 350 грн. 

3) Купон на €75 
 

3) 840 грн. 510 грн. 

бонус – 330 грн. 

4) Купон на $90 
 

4) 720 грн. 420 грн. 

бонус – 300 грн. 
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5) Купон на $75 
 

5) 600 грн. 320 грн. 

бонус – 280 грн. 

6) Купон на €50 
 

6) 550 грн. 300 грн. 

бонус – 250 грн. 

7) Купон на $50 
 

7) 400 грн. 290 грн. 

бонус – 110 грн. 

 
 

4. Тренінги – 2 варіанти: 

 
1) ми організовуємо тренінги; 
2) ми організовуємо і виступаємо. 

 

5. Портал investycii.org – надає можливість розміщувати інформацію про Вашу компанію та 

рекламуватись у нас на порталі. Є наступні варіанти: 
 
1) банерна реклама – наскрізний баннер: 

                                верх 1500 грн./міс., 
                                бік 1500 грн., 
                                низ 700 грн., 

– тільки на головній, або ротаційний з іншими рекламодавцями                 
                                      (до 4 рекламодавців на банер):  
                                      верх 800 грн./міс., 
                                      бік 800 грн./міс., 
                                      низ 400 грн./міс.; 
2) розміщення новин та прес-релізів; 
3) розміщення ставок депозитів та кредитів, відсоткові ставки. 

 
Ціни:  
 
1) 300 грн./рік – Ви отримуєте можливість вносити та змінювати самостійно ставки по кредитах та 
депозитах в нас на порталі; 
 
2) 500 грн./рік - Ви отримуєте можливість автоматичної трансляції Новин, Прес-релізів, ставок по 
кредитах та депозитах в нас на порталі; 
 
3) 1000 грн./рік – додатково до пункту 2 Ви отримуєте ротаційний показ Вашої реклами в розділах 
Кредити та Депозити. 

 
 

6. Sms / e-mail розсилка – надає можливість Вам надсилати всім своїм клієнтам SMS- та e-

mail повідомлення про акції, знижки, новини тощо. 
 

Sms розсилка: 
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До 1 січня 2012 року – АКЦІЯ – всі СМС по 13 копійок для Клієнтів. 

Ціна SMS по Україні – від 12 коп. до 16 коп. (в залежності від кількості смс на місяць). 

Кількість смс в місяць Ціна за SMS 

1 – 10 000 16 копійок 

10 001 – 30 000 15 копійок 

30 001 – 50 000 14 копійок 

50 001 – 100 000 13,5 копійок 

100 000+ договірна 

 
 

E-mail розсилка:  
 

1) е-мейл розсилка через веб-сервіси - абонентська плата відсутня, Ви платите тільки за 
відправлені e-mail повідомлення. Внесені на рахунок гроші не згорають з часом, Ви можете 
увійти в систему в будь-який зручний для Вас час і зробити розсилку. В рамках даного тарифу 
Ви можете зберігати в базі сервісу необмежене число контактів, кількість листів в рамках 
однієї розсилки не обмежена. 
 

* включення тарифу безкоштовно 
* абонентська плата відсутня 
 
Перші 100 e-mail адрес в розсилці безкоштовно (не більше 1,500 листів в місяць). 
 
Вартість розсилки на понад 100 адрес становить від 1,8 до 1,2 копійок за кожне e-mail 
повідомлення і залежить від суми платежу. 
 
2) е-мейл розсилка спеціалізованою програмою - одноразово платите за програму 340 грн., 

розсилка всіх е-мейлів безкоштовна (будьте уважними при створенні розсилок, якщо 
неправильно розсилати, то можна попасти в чорний список, наприклад з пошти gmail можна 
надіслати не більше 100 листів за 1 день). 

      Для того, щоб не попасти в чорний список, ми можемо навчити Вас як правильно розсилати е-                            
мейли. Вартість консультації – 500 грн. 

      Також Ви можете ознайомитись з правилами створення коректних е-мейл розсилок в Інтернеті. 

7. Модулі для сайтів, розроблених нами  
 
1) Лічильник відвідуваності – 50 грн. 
2) Прийом платежів через СМС – 500 грн. 
3) Прийом платежів через цифрові гроші: Webmoney и Яндекс.гроші – 500 грн. 
4) Прийом платежів через кредитні карточки – 500 грн. 

http://inneti.com.ua/it/it-produkty/dodatkovi-moduli-dlya-vashoho-sajtu/modul-vidviduvanosti/
http://inneti.com.ua/it/it-produkty/dodatkovi-moduli-dlya-vashoho-sajtu/pidklyuchennya-systemy-oplaty/
http://inneti.com.ua/it/it-produkty/dodatkovi-moduli-dlya-vashoho-sajtu/pidklyuchennya-systemy-oplaty/
http://inneti.com.ua/it/it-produkty/dodatkovi-moduli-dlya-vashoho-sajtu/pidklyuchennya-systemy-oplaty/
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5) Модуль підписки на e-mail розсилку – 100 грн. 
6) Модуль підписки на смс розсилку – 100 грн. 
7) Модуль прихованих сторінок/реєстрації користувачів – 100 грн. 
8) Підключення системи оплати – 500 грн. 
9) Обмінник валют – 200 грн. 
10) Погода – 100 грн. 
11) Карта сайту – 100 грн. 
12) Курси валют – 0 грн. 
13) Календар – 300 грн. 
14) Консультація on-line – 500 грн. 
15) Like it – 100 грн. 
16) FAQ / Питання-відповіді – 100 грн. 
17) Голосування – 300 грн. 
18) Розсилка смс повідомлень Вашим клієнтам з Вашого сайту – 500 грн. 

 

8. Модулі для готових сайтів – якщо у Вас є сайт, пропонуємо встановити на ньому 

додаткові модулі для підвищення популярності та заохочення нових клієнтів. 

 якщо модуль треба ставити на існуючий сайт то +240 грн. за установку до кодної ціни модуля; 

 якщо ми робимо сайт, то установка модулів безкоштовна. 
 

9. Підтримка адміністрування сайту (100-5000 грн.) - однією з послуг, яку ми можемо 

надавати - підтримка і адміністрування сайту. Одним з прикладів є портал Інвестиції орг. 

 
10. SEO-просування - пошукова оптимізація сайту (SEO) - комплекс дій, спрямований на 

підняття рейтингу сайту в списках за результатами запиту.  
 
Така розкрутка сайту робить його помітним для користувачів, збільшує шанси потрапляння на 
першу сторінку результатів. Це заходи спрямовані на залучення цільової аудиторії з 
пошукових систем. Оптимізований сайт піднімається по цільових запитах в результатах пошуку 
пошукових систем і таким чином збільшується кількість відвідувачів сайту з одночасним 
збільшенням частки цільової аудиторії.. Реєстрація у пошуковиках і каталогах - ціна за 
домовленістю від 500 грн/міс. 

 
Близько 85 % відвідувачів сайтів середнього та малого бізнесу приходять з пошукових систем. 
Якщо Ваш сайт не займає високих позицій, то він не буде ефективним джерелом залучення 
клієнтів. 
 
Вкладаючи істотно менші суми порівняно з традиційними видами реклами, Ви привертаєте 
увагу найбільш активної аудиторії – людей, котрі знають, що шукають.  

http://inneti.com.ua/it/it-produkty/dodatkovi-moduli-dlya-vashoho-sajtu/e-mail-pidpyska-ta-e-mail-rozsylka/
http://inneti.com.ua/it/it-produkty/dodatkovi-moduli-dlya-vashoho-sajtu/dodatkovyj-modul/
http://inneti.com.ua/it/it-produkty/dodatkovi-moduli-dlya-vashoho-sajtu/rejestratsiya-korystuvachiv/
http://inneti.com.ua/it/it-produkty/dodatkovi-moduli-dlya-vashoho-sajtu/pidklyuchennya-systemy-oplaty/
http://inneti.com.ua/it/it-produkty/dodatkovi-moduli-dlya-vashoho-sajtu/obminnyk-valyut/
http://inneti.com.ua/it/it-produkty/dodatkovi-moduli-dlya-vashoho-sajtu/kursy-valyut/
http://inneti.com.ua/it/it-produkty/dodatkovi-moduli-dlya-vashoho-sajtu/karta-sajtu/
http://inneti.com.ua/it/it-produkty/dodatkovi-moduli-dlya-vashoho-sajtu/kursy-valyut-2/
http://inneti.com.ua/it/it-produkty/dodatkovi-moduli-dlya-vashoho-sajtu/kalendar/
http://inneti.com.ua/it/it-produkty/dodatkovi-moduli-dlya-vashoho-sajtu/konsultatsiya-on-line/
http://inneti.com.ua/it/it-produkty/dodatkovi-moduli-dlya-vashoho-sajtu/like-it/
http://inneti.com.ua/it/it-produkty/dodatkovi-moduli-dlya-vashoho-sajtu/faq-pytannya-vidpovidi/
http://inneti.com.ua/it/it-produkty/dodatkovi-moduli-dlya-vashoho-sajtu/modul-holosuvannya/
http://inneti.com.ua/it/it-produkty/dodatkovi-moduli-dlya-vashoho-sajtu/dodatkovyj-modul/

