Тарифні пакети міні сайтів

Тарифні пакети міні сайтів створені для розширення можливостей Ваших міні сайтів, їх
удосконалення та розвитку.

Варто зауважити, що створені Вами міні сайти на ресурсі ВСЕ-ТУТ розміщені на професі
йному швидкісному та дорогому хостингу
, який не має жодних обмежень по трафіку, що надає можливість міні сайту стабільно
розвиватися, дуже добре індексуватися пошуковиками та абсолютно нічим не
ризикувати (сайти з власним доменним ім'ям, але на безкоштовних хостингах значно
гірше індексуються та відображаються пошуковиками, практично ніколи не досягають
високих рейтингів та в певний момент можуть навіть зникнути з хостингу).

Отже, ми гарантуємо, що Ваш час, зусилля чи кошти на міні сайти не будуть витрачені
дарма, навпаки, принесуть гарантований
дохід та успіх Вашому
бізнесу
.

?

Пропонуємо наступні тарифні пакети міні сайтів:

?
1. БЕЗКОШТОВНИЙ міні сайт – сайт, при створенні якого Ви користуєтесь обмеженим
об'ємом міні сайту - 1 МВ,
дозволяється завантажити
10 файлів, 25 зображень, 20 сторінок.
При використанні безкоштовного пакету
посилання не дозволяються.
?

2. Тарифний пакет MINI – вартість 30 грн./на рік.
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Ваш міні сайт матиме об'єм 5 МБ з дозволеною кількістю файлів -50, кількістю
зображень -50 і 100-ма сторінками.
З міні сайту
дозволено посилання.
?

3. Тарифний пакет BIZNES – вартість 55 грн./рік.
Згідно даного тарифного пакету, Ви можете створити міні сайт, об'ємом 10 МБ, заванта
жити
100 файлів для скачування,
розмістити
100 зображень і 200 сторінок
та
використовувати посилання.
?

4. Тарифний пакет ELIT – вартість 125 грн./рік.
Даний пакет Ви використовуєте, якщо бажаєте створити міні сайт, об'ємом 25 МБ із
кількістю файлів 300
Також можете розмістити
300 зображень та 500 сторінок. Дозволено посилання.

.

?
5. Тарифний пакет VIP – вартість 225 грн./рік.
Об'єм такого міні сайту становить 50 МБ. Ви маєте можливість завантажити 600 файлів
для скачування,
розмістити
600 зображень
та створити
2000 сторінок. Дозволено посилання.
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?

Якщо Вам важко визначитись із вибором тарифного пакету, радимо просто створити
безкоштовний мінісайт
.
Можливо, його цілком вистачить для гарної презентації Вашої фірми в інтернеті. Якщо ж
виникатиме потреба у більшій кількості файлів, зображень чи в наявності посилань з
мінісайту, то в будь-який час зможете перейти на більш зручніший для Вас тарифний
пакет.

Бажаємо успіху!

?

?

?
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?

?
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