Ценоразпис на Зоовет трейдинг, отдел Информационни
технологии
Валиден от 01.08.2015 г.

WEB и SEO услуги
Консултации при избор и закупуване на домейн(и), хостинг, VPS, нает сървър,
облачни услуги.

40 лв./час

Изработка на фирмен сайт, съобразен с последните SEO стандарти (до 10
страници) - Open Source система

500 лв.

Изработка на фирмен сайт, съобразен с последните SEO стандарти (над 10
страници) - Open Source система

500 лв. + 10 лв. за
всяка страница след
10-тата

Изработка на фирмен сайт, съобразен с последните SEO стандарти (до 10
страници) - Closed Source система

3000 лв.

Изработка на фирмен сайт, съобразен с последните SEO стандарти (над 10
страници) - Closed Source система

3000 лв. + 20 лв. за
всяка страница след
10-тата

Изработка на онлайн магазин или каталог, съобразен с последните SEO
стандарти (без въвеждане на продуктите) - Open Source система

700 лв.

Въвеждане на продукти в онлайн магазин или каталог, съобразено с последните 5 лв./бр.
SEO стандарти - Open Source система
Изработка на онлайн магазин или каталог, съобразен с последните SEO
стандарти (без въвеждане на продуктите) - Closed Source система

5000 лв.

Въвеждане на продукти в онлайн магазин или каталог, съобразено с последните 5 лв./бр.
SEO стандарти - Closed Source система
Създаване на уникално съдържание, съобразено с последните SEO стандарти

10 лв./машинописна
страница

Оптимизация на кода, стила, вътрешните връзки и картата на сайта – съгласно
последните стандарти за уеб-базирани приложения.

50 лв./страница

Управление и администрация на Linux - базирани нает или собствен сървър

50 лв./ час

Управление и администрация на Linux – базиран VPS

50 лв./ час

Управление и администрация на хостинг план през cPanel

30 лв./час

Регистрация в световни директории и търсачки

30 лв.

Регистрация в български директории

50 лв.

Уеб анализ и SEO одит до 10 страници

500 лв.

Уеб анализ и SEO одит от 11 до 100 страници

1500 лв.

Уеб анализ и SEO одит от 101 до 1000 страници

5000 лв.

Уеб маркетинг и реклама. Управление на рекламите.

100 лв./месец за една
кампания

SEO на фирмен сайт (до 3 „леки“ ключови думи)

200 лв./месец

SEO на фирмен сайт (до 3 „леки“ ключови думи + 1 търсена ключова дума)

400 лв./месец

Пълно SEO на онлайн магазин или каталог

800 лв./месец

Хостинг и администрация на на фирмен сайт, онлайн магазин или каталог + до
3 пощенски кутии (пространство 10 GB, до 10 минути процесорно време
дневно, до 30 000 файла)

30 лв./месец

Хостинг и администрация на на фирмен сайт, онлайн магазин или каталог + до
5 пощенски кутии (пространство 15 GB, до 20 минути процесорно време
дневно, до 50 000 файла)

50 лв./месец

Хостинг и администрация на на фирмен сайт, онлайн магазин или каталог + до
50 пощенски кутии (пространство 300 GB, до 100 минути процесорно време
дневно, до 250 000 файла)

100 лв./месец

Social media marketing and advertising - управление на акаунти в социални
мрежи, микроблог и блог системи. Водене на блогове. Управление на акаунти в
мултимедийни портали.

По договаряне.

Софтуерни и административни IT услуги
Linux
Инсталация на Debian - базирани Linux дистрибуции - включва инсталиране на
желан софтуер от хранилищата на дистрибуцията и конфигурация. За работна
станция (настолен компютър, преносим компютър)

50 лв.

Инсталация на Debian - базирани Linux дистрибуции - включва инсталиране на
желан софтуер от хранилищата на дистрибуцията и конфигурация. За сървър

100 лв.

Конфигуриране на вече инсталирана Linux дистрибуция. За работна станция
(настолен компютър, преносим компютър)

50 лв.

Конфигуриране на вече инсталирана Linux дистрибуция. За сървър

100 лв.

Настройки на сървърни приложения върху Debian - базирани Linux дистрибуции 50 лв. за всяко
– MySQL, Apache, PostgreSQL, CUPS, Samba и др.
Решаване на хардуерни проблеми под Linux

По договаряне.

Миграция към Linux за бизнеса.

По договаряне.

Инсталация и настройки на специализиран софтуер под Linux

По договаряне.

Разработка на софтуер за Linux според нуждите на клиента

По договаряне.

Възстановяване на информация от дефектирал твърд диск (ако е възможно)

0,20 лв./МВ

Настройки и изграждане на мрежи в сграда

50 лв./точка

Консултации относно закупуване на хардуер – работни станции, принтери,
монитори, скенери и др. (включително и съдействие при асемблиране на
хардуерни системи).

50 лв./час

Абонамент за месечна поддрръжка на Debian - базирани Linux системи. (до 2
часа/раб. място/месец)

20 лв./раб.
място/месец

Абонамент за месечна поддрръжка на Debian - базирани Linux системи. (до 5
часа/раб. място/месец)

30 лв./раб.
място/месец

Абонамент за месечна поддрръжка на Debian - базирани Linux системи. (до 10
часа/раб. място/месец)

40 лв./раб.
място/месец

MS Windows
Консултации по закупуване на легален софтуер за MS Windows

50 лв./час

Инсталиране на MS Windows, независимо от версията - включва инсталиране на 50 лв.
драйвери от производител. За работна станция (настолен компютър, преносим

компютър)
Инсталиране на MS Windows, независимо от версията - включва инсталиране на 100 лв.
драйвери от производител. За сървър
Разрешаване на проблеми вследствие на зловреден софтуер (вируси, „троянски
коне“ и др.)

50 лв./час

Настройки на сървърни приложения върху MS Windows

50 лв. за всяко

Консултации относно закупуване на хардуер – работни станции, принтери,
монитори, скенери и др. (включително и съдействие при асемблиране на
хардуерни системи).

50 лв./час

Възстановяване на информация от дефектирал твърд диск (ако е възможно)

0,20 лв./МВ

Настройки и изграждане на мрежи в сграда

50 лв./точка

Абонамент за месечна поддрръжка на MS Windows. (до 2 часа/раб. място/месец) 20 лв./раб.
място/месец
Абонамент за месечна поддрръжка на MS Windows. (до 5 часа/раб. място/месец) 30 лв./раб.
място/месец
Абонамент за месечна поддрръжка на MS Windows. (до 10 часа/раб.
място/месец)
Забележка. Работим само с легален софтуер, който се закупува отделно от
клиента.
ВАЖНО! Запазваме си правото да прекратим едностранно отношенията с всеки
клиент, който по някакъв начин се опита да наруши нормалните условия на
работа, при установяване на използване на нелицензиран, нелегален или
пиратски софтуер, както и при използване на софтуер за цели нарушаващи
Конституцията и Законите на РБългария.

40 лв./раб.
място/месец

