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Web Design & Servicii
Pe piața de afaceri de astăzi, site-ul dumneavoastră este o reprezentare a ceea ce ești și ceea ce
faci. Site-ul dumneavoastră comunică mesajul corect? Concentrându-se pe standardele actuale
pentru proiectare, tehnologie și optimizare, Lux Design Studio vă poate ajuta să comunicați și să
realizați efectiv pentru a vă îndeplini online, obiectivele afacerii.
La Lux Design Studio dezvoltăm fiecare site conform cerințelor dumneavoastră unice. Folosim
un amestec eficient de programe soft și elaborare personalizată pentru a crea o soluție
durabilă, dar si accesibilă.
Designerii noștri vor lucra cu dumneavoastră pentru a crea un site care utilizează tehnici
moderne de design și de marketing pentru a comunica mesajul potrivit cu un aspect profesional
și estetic. Atenție deosebită este acordată fiecărui site pentru a îmbunătăți performanța,
precum și a satisface standardelor de optimizare pentru motoarele de căutare.
Urmând aceste standarde, creăm soluții profesionale cu o bază solidă care poate fi extinsă cu
ușurință pentru a favoriza exigențele viitoare. Rezultatele sunt proiectate pentru a vă ajuta să
îndepliniți obiectivele afacerii, concura pe piețele în curs de dezvoltare, și să mențineți o prezență
digitală profesională.

Lux Design Studio este
cunoscut pentru dezvoltarea
site-urilor ce provoacă orice
client. Arena digitală este în
continuă evoluție iar noi ne
asigurăm să ținem pasul cu ea.

+373 79 399 555
mobil / viber / whatsapp

Ca agenție de marketing
digital, noi asigurăm extinderea
business-ului dumneavoastră.
Înțelegem că este o călătorie care
necesită timp iar noi vom fi alături
pas cu pas.

www.luxdesignstudio.com//ro
web@luxdesignstudio.com
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SERVICii
Website Design
Proiectarea Site-urilor Personalizate
Landing Pages
Întreținerea Site-urilor
E-Commerce Website

Online Marketing
Social Media Marketing
Social Media Advertising
Optimizarea motorului de căutare(SEO)
Google Ads Advertising
Realizarea Conținutului Site-ului
Campanii Cost Per Click
Video Marketing

Graphic Design & Branding
Logo Design
Branding şi Rebranding
Design Broşure
Design Pliante
Menu Design
Design Papetărie (Business card-uri, Anteturi etc.)

Pachete Landing Page
1Secțiune

€200

2 Secțiuni

€300

Pînă la 5 Secțiuni

€500

+ .com Domeniu gratuita pentru un an + Gazduire web gratuita pentru un an
Detalii: https://www.luxdesignstudio.com/ro

Pachete Pagini Web
Pînă la 3 Pagini

€300

Pînă la 5 Pagini

€500

+.com Domeniu gratuita pentru un an
+ Gazduire web gratuita pentru un an

Astfel, poți avea:
Sistem de Rezervări

Sisteme pentru Hotel Managment

Sistem de comenzi de mîncare

Sisteme de TAXI / închiriere mașini

Script-uri pentru Imobil

+ multe alte sisteme complexe

+373 79 399 555
mobil / viber / whatsapp

www.luxdesignstudio.com/ro
web@luxdesignstudio.com

Magazine Online
+ .com Domeniu gratuita pentru un an
Magazin Online
Preț
de la

€500

+ Gazduire web gratuita pentru un an

Management Rețele Sociale

SMM Pachete

2 Platforme
Rețele Sociale
Preț pe lună
Cu contract per an

€120 pe lună

€75 pe lună
20 Posturi pe lună

40 Posturi pe lună

Post content

Post content

Post Graphic Design

Post Graphic Design

Ești gata să-ți pui afacerea ONLINE?

Contactează-ne!
+373 79 399 555
mobil / viber / whatsapp

www.luxdesignstudio.com/ro
web@luxdesignstudio.com

