CESI
Informàtica i Comunicacions
Plaça Prnt. Tarradellas, 11  17600 FIGUERES (Girona)
Tel. 902 88 92 67  Fax 972 671 962

Dpt. Serveis Internet

www.cesigrup.es

Registre de Dominis
El registre del Domini li permetrà assegurar la protecció del seu nom o marca a Internet, al mateix temps que
dotarà a la seva pàgina Web d’una adreça fàcil de recordar.
També és recomanable registrar totes les terminacions possibles amb el nom del Domini escollit, per tal
d’evitar que altres persones o entitats es puguin apropiar d’una variant del seu nom, les més comuns són:
.com .net .org .info .es .cat .eu
* CESI és líder en registre de dominis a la província de Girona.

Allotjament Web
Els nostres Plans d’allotjament Web estan dissenyats per donar resposta a les necessitats més exigents,
deixant la complexitat de l’administració dels servidors a les nostres mans.
Un dels nostres objectius és donar el millor servei d’allotjament Web, per aconseguir això és imprescindible
un bon suport... superarem les seves expectatives.

Programació i Disseny Web
Oferim solucions integrals en quant a programació i disseny Web, cada projecte es realitza de forma
personalitzada i a mida del client.
Des d’una Web bàsica, on tan sols es vol tenir presència a Internet, juntament amb correus electrònics
personalitzats per reforçar la imatge de l’empresa.
Fins a una Web corporativa (amb o sense botiga virtual), orientada a empreses que desitgin tenir una
presència notòria i de qualitat a Internet. Es tracta de donar als seus clients de manera pràctica i eficient,
informació de novetats, productes, promocions, etc. de manera que la pàgina serveixi de presa de contacte i
fidelització pels visitants, a part de reforçar considerablement la política de màrqueting de l’empresa.

Alta i Posicionament en Buscadors
No és suficient tenir una Web, si no estàs als buscadors ets invisible per la majoria de la gent, per això no
pots prescindir de la gran oportunitat que representa un bon posicionament en els principals buscadors.
Oferim un dels millors serveis de posicionament i promoció en els principals buscadors nacionals i
internacionals, augmentant de manera considerable els resultats de la seva Web.
Donem d’alta la seva Web en més de 1.400.000 buscadors i directoris d’Internet, amb això aconseguim
augmentar la seva popularitat a la xarxa de manera espectacular i en un temps rècord.
Recordi: Un bon posicionament Web en els buscadors incrementa notablement les visites i les vendes.
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Tarifa de Preus

•

Descripció
Registre de Dominis Genèrics (.com .net .org .info )
Registre de Dominis .cat
(40 € el segon any)
Registre de Dominis .es
Registre de Dominis .eu

•

Alta única dels Serveis

•

Allotjament Web Bàsic

•
•
•

30.-€

5 eMails - 1 FTP - 100Mb. Espai de disc - 1Gb. Transferència mensual
sense Bases de Dades.
•

Allotjament Web Professional

10 eMails - 2 FTP - 200Mb. Espai de disc - 2Gb. Transferència mensual
1 Base de Dades MySQL fins a 10Mb.
•

Allotjament Web Empresarial

20 eMails - 4 FTP - 400Mb. Espai de disc - 4Gb. Transferència mensual
1 Base de Dades MySQL fins a 20Mb.
•

Allotjament Web Corporatiu

40 eMails - 5 FTP - 600Mb. Espai de disc - 4Gb. Transferència mensual
1 Base de Dades MySQL fins a 20Mb.
•

Filtre AntiVirus / AntiSpam
- S’activa per a tots els eMails d’un mateix Domini.

•

Recursos Web de programació amb Base de Dades
(Manteniment BD, Copies de seguretat i actualitzacions.)
Alta i Manteniment en Buscadors
Posicionament i Manteniment en Buscadors
Posicionament, Manteniment en Buscadors + Publicitat
Estadístiques accessos Web

•
•
•
•

•
* Nota: Els preus no inclouen l’ IVA

 Serveis Informàtics
 Assessorament

PVP Unitari
25.-€
65.-€
25.-€
25.-€

90.-€
275.-€
310.-€
395.-€
90.-€

350.-€
175.-€
750.-€
1.200.-€
60.-€

* Quotes anuals
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