
   Κατασκευή & Διαφήμιση ιστοσελίδων  
  Λαγκαδά - 301 τ.κ 56429 Θεσσαλονίκη (κοντά στον περιφερειακό)

  Τηλ: +30.2310519249, +30.2311247319, +30. 2310660005
  Url Portal: exnet.gr  exnethellas.gr  maniamail.eu 

H Exnet Hellas σας προτείνει δυο τρόπους συνεργασίας.     

Πρώτος τρόπος:   
Πρόταση συνεργασίας με σύσταση πελατών.

       Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες διαφήμισης και 
κατασκευής λογισμικού ίντερνετ εδώ και 17 έτη.

         Κατασκευάζουμε e-shop και ιστοσελίδες
 

 Κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων που παρέχει στους πελάτες την δυνατότητα να 
ενημερώνουν μόνοι τους την σελίδα τους. 

 Κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων e-shop.
 Διαφήμιση στο διαδίκτυο.
 Βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων έναντι των μηχανών αναζήτησης, SEO - Search 

engine optimization.
 Κατασκευή εξειδικευμένων λογισμικών ERP και CRM διαδικτυακών 

προγραμμάτων.
 
        Στην περίπτωση της κατασκευής των προγραμμάτων η εταιρεία μας αναλαμβάνει 
κάθε εξειδικευμένο έργο κατά παραγγελία του πελάτη σας.

        Εσείς από την μεριά σας δεν χρειάζεται να έχετε κάποιες ειδικές γνώσεις, 
χρειάζεται μόνον να μας συστήσετε τον ενδιαφερόμενο πελάτη.

        Ο συνεργάτης μας κάνει την ανάλυση των αναγκών του πελάτη σας και του 
προτείνει τις επιχειρηματικές λύσεις.
        Μόλις υπογραφεί η σύμβαση συνεργασίας με τον πελάτη που συστήσατε, ο πελάτης 
πιστώνεται σε σας και λαμβάνετε προμήθεια 15 % επί του καθαρού ποσού που 
δαπανάται για την υπηρεσία που αγόρασε ο συσταθέν πελάτης σας.

        Αποκτάτε κωδικό πρόσβασης στο web λογιστικό μας πρόγραμμα στο 
http://company.exnet.gr απ' όπου θα μπορείτε να παρακολουθείτε όλους τους πελάτες 
που έχετε συστήσει, τις πληρωμές τους και αγορές άλλων υπηρεσιών.

       Ο πελάτης που συστήνετε στην εταιρεία μας κατοχυρώνεται στον κωδικό σας, και 
όλες οι μετέπειτα αγορές του σας δίνουν επίσης προμήθειες, οι οποίες στις ανανεώσεις 
είναι στο 10%.
        Πέραν των προμηθειών παραγωγής η εταιρεία μας, σας δίνει και μπόνους 
παραγωγής στο συνολικό μηνιαίο τζίρο σας.

Μηνιαίο Bonus Παραγωγής:
Έως         1.000 ευρώ 5%

Έως         3.000 ευρώ 8%

Έως         6.000 ευρώ 10%

Έως       10.000 ευρώ 12%

http://www.exnet.gr/
http://company.exnet.gr/
http://www.maniamail.eu/
http://www.exnethellas.gr/


        Ουσιαστικά αν κάνετε παραγωγή από συστάσεις πελατών п.х 10.000 ευρώ το μήνα
τότε έχετε συνολικό οικονομικό όφελος από την συνεργασίας μας 3.000 ευρώ !
15% από την άμεση προμήθεια και 15% από τα Bonus.
        Ο παραπάνω τζίρος στις κατασκευές ιστοσελίδων προκύπτει περίπου από 10 
πελάτες κατά μέσον όρο.

        Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλους τους οικονομικούς προϋπολογισμούς των 
επιχειρήσεων, έχουμε λύσεις και για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις από 100 έως και 
10.000 ευρώ ανά έργο, ή για επιχειρήσεις που θέλουν κάποιο εξεζητημένο πρόγραμμα 
πολλαπλών δυνατοτήτων.
  
Εδώ μπορείτε να δείτε μερικές από τις σελίδες στο Πορτφόλιο της εταιρείας μας ......  
http://company.exnet.gr/index.php/el/portfolio 

Εδώ μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος μιας εταιρικής ιστοσελίδας 
http://company.exnet.gr/index.php/el/kataskevi-istoselidon/kataskeuh-etairikon-
istoselidon 

Εδώ μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος της Αναβάθμισης μιας Ιστοσελίδας ή E-shop 
http://company.exnet.gr/index.php/el/kataskevi-istoselidon/anavathmisi-selidas

Οικονομικά πακέτα κατασκευής Ιστοσελίδων και E-shop
http://company.exnet.gr/images/aitiseis_exnet/prosfora_etairikes_istoselides.pdf 

Βασικά πακέτα κατασκευής ιστοσελίδων και E-shop
http://company.exnet.gr/images/aitiseis_exnet/Prosfora_kataskevis_eshop_exnethellas.pdf

Πακέτα προσφορών 
http://company.exnet.gr/images/aitiseis_exnet/Prosfora_Hosting_Seo_Anavathmisi.pdf 

http://company.exnet.gr/images/aitiseis_exnet/prosfora_etairikes_istoselides.pdf
http://company.exnet.gr/images/aitiseis_exnet/Prosfora_Hosting_Seo_Anavathmisi.pdf
http://company.exnet.gr/index.php/el/kataskevi-istoselidon/kataskeuh-etairikon-istoselidon
http://company.exnet.gr/index.php/el/kataskevi-istoselidon/kataskeuh-etairikon-istoselidon
http://company.exnet.gr/index.php/el/portfolio
http://company.exnet.gr/images/aitiseis_exnet/Prosfora_kataskevis_eshop_exnethellas.pdf


Δεύτερος τρόπος:  
Φτιάξτε δικό σας τμήμα κατασκευής ιστοσελίδων με την

υποστήριξη της Exnet Hellas
      
       Σας φτιάχνουμε εμείς τις ιστοσελίδες σε τιμή χονδρικής,  με την δική σας 
υπογραφή ( φίρμα κατασκευαστή ) από κάτω, και εσείς μπορείτε να τις μεταπωλήσετε 
στους πελάτες σας σε ότι τιμή θέλετε. 
       Παρακάτω σας παραθέτουμε τις ενδεικτικές τιμές για τις σελίδες

( Εμείς αναλαμβάνουμε το στήσιμο της ιστοσελίδας και εσείς όλα τα υπόλοιπα** )

Παροχές Εταιρικές Ιστοσελίδες Eshop

Com2 Com3 Com4 Com5 Shop2 Shop3 Shop4 Shop5

 Σχεδιασμός της ιστοσελίδας σας βάσει του 
χρώματος και του λογοτύπου σας, και σε επίπεδα 
σχεδιασμού από ( 2 αστέρων έως και 5 αστέρων 
βέλτιστος σχεδιασμός )*

 Δυναμικά εργαλεία δημιουργία απεριόριστων 
κατηγοριών και καταχώρηση απεριόριστου υλικού 
στην σελίδα.

 Καταχώρηση φωτογραφιών της επιχείρησης σας με 
εντυπωσιακό Photo Gallery, αρχείων pdf, zip, κ.λπ 

 Φιλικά URL για μηχανές αναζήτησης

 Banner για την προβολή των προσφορών ή 
ενημερώσεων σας

 Δυνατότητα προβολής των βίντεο από την σελίδα 
σας και από το
 youtube    

 Αναζήτηση live (Search) πήροφοριών μέσα στην 
σελίδα σας 

 Σύνδεση της σελίδα σας με Google analytics για να 
παρακολουθείτε
 τα στατιστικά σας

Εταιρικά mails όπως: name@domain.gr, com, net, 
eu κ.λπ.

 NewsLetter: που δίνει την δυνατότητα στους 
επισκέπτες να καταχωρούν τα mail τους για να τύχουν 
ενημερώσεις.

 Δεύτερη γλώσσα 1 2 1 2

 Σύστημα Εγγραφής μελών: Επιτρέπει στους 
χρήστες να εγγράφονται στην σελίδα και να αποκτούν 
ιδιαίτερα προνόμια.

 Web Site maps – Χάρτης ιστοσελίδας για να 
βρίσκουν οι χρήστες με μια ματιά αυτό που θέλουν.

 Domain Name – όνομα χώρου

Συμβόλαιο συντήρησης και φιλοξενίας για ένα έτος

 Εφαρμογή για Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 Προσθήκη πολλαπλών παραμέτρων (χρώματα, 
μεγέθη, διαστάσεις)

 Εκπτώσεις στα προϊόντα, μέσω ατομικών 
εκπτωτικών κουπονιών



 Αποστολές με Courier, ΕΛΤΑ, FEDEX, UPS, 
Μεταφορική

 Online σύστημα διαχείρισης παραγγελιών

 Πληρωμές με Paypal, Αντικαταβολή, Κατάθεση

 Πληρωμές με VISA, MASTER, μέσω των Ελληνικών 
τράπεζες – πιστοποιητικά ασφαλείας, και με δόσεις

150 150 150 150

 Ταξινόμηση βάση κατηγορίας, κατασκευαστή, και 
τιμής του προϊόντος.

Τιμές χονδρικής του Αντιπροσώπου 350 € 490 €  790 €  990 € 450€   590€   750€ 1.490€

Ενδεικτικά τις παραπάνω σελίδες μπορείτε να 
πωλήσετε στις τιμές Από ..... Έως

550€
έως
800€

800€
έως
1.200€

1.200€
έως
1.800€

1.800€
έως
2.500€

800€
έως
1.200€

1.200€
έως
1.800€

1.800€
έως
3.500€

3.500€
έως
4.500€

Τρόποι πληρωμής – για την εκκίνηση της κατασκευής της σελίδας οι υπηρεσίες πρέπει
να προεξοφληθούν στην περίπτωση των 2 και 3 αστέρων 

 ολοκλήρωση τουΣτην περίπτωση των 4 αστέρων καταβάλλεται το 80% του ποσού και 
το 20% στην έργου.

Στην περίπτωση των 5 αστέρων καταβάλλονται το 70% του ποσού και το 30% 
καταβάλλεται στην ολοκλήρωση του έργου.

----------------------------------

* 
• Οι σελίδες 2 αστέρων είναι προσχεδιασμένες και γίνονται με έτοιμα σχεδιαστικά 

τα οποία μπορείτε να τις δείτε εδώ .... 
http://company.exnet.gr/index.php/el/kataskevi-istoselidon/dialekste-to-sxediastiko 
Στα έτοιμα σχεδιαστικά αλλαγές χρεώνονται επιπλέον.

• Οι σελίδες 3 αστέρων επιδέχονται μικρών αλλαγών, φόντου, χρώματος το 
σχεδιαστικό παραμένει ίδιο, δεν αλλάζει η φιλοσοφία και το σχήμα
http://company.exnet.gr/index.php/el/kataskevi-istoselidon/dialekste-to-sxediastiko 

• Για να αλλάξει το πακέτο κάποιος και να μεταφερθεί από ένα στο άλλο πληρώνει 
την διαφορά + 20% επιπλέον στο κόστος.

• Για κάθε επιπλέον γλώσσα στην ιστοσελίδα το κόστος είναι 80 ευρώ.

( Όλες οι τιμές για τον επιπλέον σχεδιασμό γίνονται με ειδική συμφωνία )

• Στην περίπτωση του λογοτύπου κόστος δημιουργίας, τα κόστη είναι οι εξής 
Σχεδιασμός Λογοτύπου

Σχεδιασμοί λογοτύπου Απλή 
γραμματοσειρά

Δυο εικόνες & δυο 
Γραμματοσειρές

Τέσσερις Εικόνες &
Γραμματοσειρές

Οκτώ εικόνες & 
Γραμματοσειρές

Τιμές 80 € 150 € 300 € 1000 €

http://company.exnet.gr/index.php/el/kataskevi-istoselidon/dialekste-to-sxediastiko
http://company.exnet.gr/index.php/el/kataskevi-istoselidon/dialekste-to-sxediastiko


• Για τον σχεδιασμό των λογοτύπων προκαταβάλλεται με συμβόλαιο το  50% του 
της αξίας του λογοτύπου 

ξεκινάει από τα  80 ευρώ για κάτι πολύ απλό, που σχεδιάζεται με μια 
γραμματοσειρά, και φτάνει στα 1000 ευρώ για κάθε εξεζητημένο λογότυπο.

Δηλαδή εφ' όσον ο πελάτης σας θέλει να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορα λογότυπα 
μπορεί να μας πει τον αριθμό  λογοτύπων που θέλει, π.χ ανάμεσα σε 3 σχέδια, η 
εταιρεία μας θα σχεδιάσει 3 διαφορετικά λογότυπα για να επιλέξει ένα από αυτά, 
στο οποίο θα έχει την δυνατότητα να ζητήσει αλλαγές έτσι ώστε να φτάσει στο 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση η χρέωση είναι  90 ευρώ Χ 3 
=270 ευρώ 
Η παραπάνω τιμή είναι τιμή χονδρικής, στην αγορά το κόστος των λογοτύπων 
κειμένου για τι πολύ απλό από 300 ευρώ και ξεπερνούν τις 2000 ευρώ.

**
• Στον δεύτερο τρόπο συνεργασίας η εταιρεία Exnet Hellas δεν έρχεται καθόλου σε 

επαφή με τον πελάτη, έρχεστε εσείς.
Επίσης ο πελάτης που αποκτά την διαδικτυακή εφαρμογή μπορεί να τον 
ενημερώνει μόνος του, σε αυτήν την περίπτωση του παρέχεται η απαραίτητη 
αρχική εκπαίδευση από την Exnet Hellas. Η Exnet Hellas έχει όλη την τεχνογνωσία 
και μπορεί να εκπαιδεύσει εσάς και το προσωπικό σας  για να μπορείτε να 
παρέχετε στους πελάτες σας την εκπαίδευση και την υποστήριξη.
Στην περίπτωση της καταχώρησης των προϊόντων του πελάτη σας, μπορείτε να 
αναλάβετε εσείς με επιπλέον κόστος και να επωφεληθείτε ή να αναθέσετε πάλι σε 
μας και να κερδίσετε από τις διαφορές τιμών χονδρικής και λιανικής. Στην 
διαφορετική περίπτωση τα προϊόντα ο πελάτης τα περνάει μόνος του.  

Φιλοξενία ιστοσελίδων τιμές χονδρικής

Περιγραφή Χώρος φιλοξενίας .. έως

Για κάθε επιπλέον gb κίνηση το μήνα είναι 
επιπλέον 1 ευρώ το χρόνο

Έως 1 gb ... 4 gb ... 8 gb ... 15 gb ... 30 gb

Κίνηση της ιστοσελίδας

Έως 4 gb ... 8 gb ...15 gb ... 30 gb ... 60 gb

Φιλοξενία της ιστοσελίδας 365 μέρες 99,95% 
ontime

Καθημερινή αποθήκευση των δεδομένων της 
σελίδας

Αναβάθμιση της κύριας εφαρμογής και 
υποεφαρμογών 

Newsletter αποστολή ομαδικών email – 
maniamail.eu

6000 15.000 12000

Τιμές χονδρικής 60 € 90 € 140 € 190 € 250 €



Σε όλες τις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή ερώτηση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 
2310660005 ή 2311247319

17 χρόνια σιγουριάς στην αγορά της κατασκευής ιστοσελίδων 
Η εταιρεία που ξεκινάει από τον 20ο αιώνα και σας οδηγεί στις

επιτυχίες του 21ου αιώνος !
               

Ευχαριστούμε 
Η ομάδα της Exnet Hellas
http://company.exnet.gr

 

http://company.exnet.gr/

