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Faceți o schimbare!
Anul nou să-nceapă cu un site nou!
Cetățenii se mută în spațiul virtual!
Casa dumneavoastră digitală (site-ul web) este gata să-i primească?

DIGITALIZARE CU UN SINGUR CLICK:

SITE (găzduire, web design, administrare, analiză și rapoarte),
eMOL (aplicația de digitalizare a procesului de emitere/adoptare
a actelor administrative)

GRATUIT!

e-ConsultarePublică, aplicația de referendum local digital!
Realizarea fotografiilor aeriene cu dronă (pentru site-ul premium)!
Oferta este valabilă pentru contractele semnate până la data de 31.12.2021
Telefon: 0372-032.313, e-mail: office@big-media.ro

www.big-media.ro

Oferta tehnică și financiară pentru realizarea site-urilor UAT
SITE BASIC
ACTIVITATEA
DOMENIUL WEB
(dacă nu aveți deja)
HOSTING

COSTURI

REDUCERI

12 euro/ an

12 euro/ an x 10 ani = 120 euro/ an
(plată unică pe 10 ani)

98 lei/ lună
(plata lunară)

83 lei/ lună x 12 luni = 996 lei/ an
(plată unică anuală)

WEB DESIGN
(CONSTRUIRE)

1.270 lei (o singură dată)
80 lei/ lună
(plata lunară)

ADMINISTRARE
LICENȚĂ aplicația eMOL
pentru ORAȘE

70 lei/ lună x 12 luni = 840 lei/ an
(plată unică anuală)

650 lei/ lună (plată lunară) - sub 10.000 locuitori
850 lei/ lună (plată lunară) - peste 10.000 locuitori

540 lei/ lună x 12 luni = 6.480 lei/ an
(plată unică anuală)

708 lei/ lună x 12 luni = 8.496 lei/ an

Vezi exemplu: https://www.primariasadova.ro/

(plată unică anuală)

SITE PREMIUM
ACTIVITATEA
DOMENIUL WEB
(dacă nu aveți deja)
HOSTING

COSTURI

REDUCERI

12 euro/ an

12 euro/ an x 10 ani = 120 euro/ an
(plată unică pe 10 ani)

280 lei/ lună
(plata lunară)

250 lei/ lună x 12 luni = 3.000 lei/ an
(plată unică anuală)

WEB DESIGN
(CONSTRUIRE)

6.870 lei (o singură dată)
190 lei/ lună
(plata lunară)

150 lei/ lună x 12 luni = 1.800 lei/ an
(plată unică anuală)

650 lei/ lună (plată lunară) - sub 10.000 locuitori

540 lei/ lună x 12 luni = 6.480 lei/ an

ADMINISTRARE
LICENȚĂ aplicația eMOL
pentru ORAȘE

850 lei/ lună (plată lunară) - peste 10.000 locuitori

(plată unică anuală)

708 lei/ lună x 12 luni = 8.496 lei/ an
(plată unică anuală)

GRATUIT: Realizarea fotografiilor aeriene (dronă) pentru site!
Vezi exemplu: https://www.primariacornu.ro/
Tarifele nu conțin TVA (19%);

SERVICII INCLUSE:

Rezervarea domeniului (în cazul în care nu aveți deja un domeniu);
Dezvoltarea site-ului ori de câte ori este nevoie; updatarea platformei;
Training pentru utilizarea aplicației eMOL;
Consilier dedicat pentru asistență la folosirea aplicației;
Implementarea indicatorilor de urmărire a celor care accesează site-ul (google analytics);

NOTĂ: în cazul în care aveți responsabil sau lucrați cu o firmă IT este foarte bine, vom colabora cu aceștia.

Telefon: 0372-032.313, e-mail: office@big-media.ro

www.big-media.ro

