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)מספר ההצעה( מספר ההצע  

 בניית אתר תדמית
 עבור

 + לוגו במידה ויש()שם הלקוח
 

 
 

 ( חקושם הל )עבור  תדמית לבניית אתר  הצעה
 : ההצעה כוללת

 
אפיון סופי יבוצע  ובשיחות טלפוניות. בוצע חלקית בשאלון שנשלח ללקוחות  – האתר אפיון ●

 לפני תחילת העבודה. טלפונית 

 בחירת פלטת צבעים, פונט מתאים וסגנון עיצובי.  –עיצוב האתר  ●

 . WIXהקמת האתר במערכת  ●

 . עברית  -שפת האתר ●

   צור קשר . 5 בלוג/מאמרים .4  שירותים .3 אודות .2 דף הבית .1 :מבנה האתר ●

 ובמבנה האתר, הצעת המחיר תתעדכן בהתאם.  במידה ויהיה שינוי באיפיון

 שילוב תכנים באתר.  •

 שילוב תמונות חינמיות, בהתאם לצורך.  ●

 . ות טופס יצירת קשר המפנה למייל של הלקוח ●

 אופציונלי.   -ישירות מהאתר הלקוחכפתור המפנה לוואטסאפ של  ●

 רספונסיבי.  -לשימוש במוביילהתאמת האתר  ●

● SEO  בהתאם להגדרות במערכתWIX. 

 וחיבור הדומיין לאתר.  לשנה קניית דומייןעזרה ב ●
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 : ההצעה לא כוללת
 

 שח בשנה.  360שח בחודש,  30-תשלום חודשי למערכת וויקס.  עלות החבילה המומלצת:  כ  ●

 שח לשנה. 70-כ -עלות הדומיין ●

 בהתאם לצורך. קניית תמונות בתשלום,  ●

 

 עלויות

 לתשלום עלות כמות פריט 

    איפיון האתר

    עיצוב האתר 

    בניית אתר תדמית

    התאמה למובייל 

    הוספת כפתור וואטסאפ

    סה"כ לתשלום 

 
 *שירותים נוספים יתומחרו לפי דרישה. 

 
 

 
 תהליך העבודה:

 
 במייל.או  טלפוני איפיון  , לאחר מכן ידי הלקוח-מילוי שאלון איפיון על ●

 . תכנים ,  לוגו, תמונות  -קבלת חומרים מהלקוח ●

 .חדוגמאות של אתרים מהלקו 2-3קבלת  ●

 הלקוח. סגנון עיצובי מתאים העברת שתי תבניות לבחירת  ●

 האתר, עיצוב, התאמה למובייל. בניית  ●

 סבבים.   2סך הכל  -סבב תיקונים  ●
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 תנאים כלליים: 
 

 יום מתאריך הוצאתה. 15 -ההצעה תקפה ל ●

 רישמי.קרדיט עבור בונה האתר יוצבו בתחתית האתר עם לינק לאתר ה ●

 ימי עסקים מיום אישור התבנית של האתר והעברת כל התכנים.  30שליחת סקיצה תוך  -לוחות זמנים  ●

לא תהיה חבות כלפיך ו/או כלפי צד ג' כלשהו לרבות משתמשי הקצה, בגין כל נזק  ריינברג -ליפעת מורן ●

או תוצאתי, מכל סוג שהוא, הנוגע לכל שימוש שהוא באתר או משאב המקושר,  ישיר, עקיף, מיוחד 

המופנה או הנגיש דרך אתר זה, או בגין שימוש בחומרים, מידע, מוצרים או שירותים כלשהם, הורדתם 

 או גישה אליהם.

החומרים הלקוח יספק את החומרים לאתר בפורמט דיגיטלי המתאים לאינטרנט, כל זכויות היוצרים על  ●

 באתר הינן באחריות הלקוח בלבד. 

 ט.ל.ח  ●

 
 
 
 
 

 תנאי תשלום:
 

 . בסיום העבודה 40%-, ובעת החתימה על העסקהמהעלות תשולם  60% ●
 או בביט.  העברה בנקאית התשלום יתבצע ב ●
תכנים ע"י הלקוח, אשר מונעת העלאת האתר לאוויר, לא תמנע את אישור של ה אי   -בניית אתר  ●

 התשלום. 

ימי   14כל אחד מהצדדים יכול להביא התקשרות זו לסיומה בהינתן התראה של  –יום ההתקשרות ס ●
 בהצעת המחיר. שצויןעבודה מראש. התמורה תשולם עפ"י הזמנים שהושקעו בפועל לפי המחיר 

 
 
 

 תאריך: _________________  חתימה: ______________       שם המזמין/העסק :  _____________   
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IM DIGITAL  – בניית אתרים בWIX  ושיווק דיגיטלי 
 ריינברג -יפעת מורן

 
 

  ,החברתיובמגזר העסקי  דיגיטלי בניהול פרויקטים ושיווקשנה  15של מעל בעלת ניסיון 
אתרים,  מנהלת ומתחזקת אתרים בוויקס,  בונההדיגיטלי,  לעסקים קטנים ובינוניים בתחום השיווקמייעצת 

 דפי נחיתה. ומעצבת  ניוזלטרוה חברתית המדיה מנהלת את ה
יצירתית  קשובה, אני נותנת ללקוחות ראש שקט, הם נהנים מעבודה עם שותפה לדרך, כאשת שיווק דיגיטלי 

 בעלת הבנה במדיה החברתית. 
 
 
 

   ריינברג-יפעת מורן
052-460-5010   

ifat@imdigital.co.il 
www.imdigital.co.il 
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