Si ets soci de PIMEC, amb el nou producte webpime XL pots tenir el teu
domini, web i correus electrònics de forma ràpida, econòmica i de
qualitat.
Webpime XL connecta directament amb les principals Xarxes Socials.
Fes el teu web en pocs minuts. Crea'l tu mateix sense coneixements tècnics ni programes... i si
no tens temps, no et preocupis, nosaltres t'ho fem!!!
I ara aprofita la nostra oferta del 50% de descompte per a socis el primer any.
OFERTA llançament 50% de descompte*. Paga 36€ en lloc de 72€ el primer any.

Què inclou el webpime XL?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registre de domini propi: .com, .cat*, .net, .org, .info, .es o .biz
2 comptes de correu electrònic i hosting fins a 30 MB
Disseny Web amb plantilla (4 plantilles a escollir)
Seccions que inclou: qui som, què fem, contacte (pots posar el nom que vulguis a les
seccions)
Galeria d'imatges i documentació adjunta
Possibilitat de modificar els continguts del web de forma senzilla
Multilingüe. Fins a 3 idiomes com a base, però pots posar tots els que necessitis.
Connexió amb xarxes socials: Facebook, Twitter, YouTube i Flickr
Google friendly

*El registre d´un domini “.cat” té suplement anual de 18€.

Amplia el teu Webpime amb mòduls addicionals
Amb Webpime XL, el teu web no se't quedarà petit. Afegeix els nostres mòduls per fer el teu
web encara més gran i interactiu. Per cada mòdul que contractis disposaràs d'un correu
electrònic addicional:
•
•
•

Bàners (amb 1 correu addicional)
Productes/ Serveis (amb 1 correu addicional)
Notícies (amb 1 correu addicional)

Pots contractar els mòduls addicionals de forma independent o tots alhora. Tu ho tries segons
les teves necessitats!

T´oferim més serveis:
Alhora, si necessites serveis complementaris, PIMEC també et pot oferir: posicionament del
web a Google, creació Fan Page a Facebook, càrrega de continguts, disseny i manteniment
blog corporatiu... entre altres.

Com començo?
És molt fàcil! Selecciona la plantilla que més t´agradi i afegeix els mòduls que necessitis.

Què em costarà?
Alta

Quota trimestral

Socis de PIMEC: 0€
No Socis de PIMEC: 60€
Socis de PIMEC: 18€
No Socis de PIMEC: 24€

I si vull incorporar mòduls?
Cada mòdul té un preu d´alta que només es paga un cop:
Mòdul Banners
Socis de PIMEC: Alta 60€
No Socis de PIMEC : Alta 72€
Mòdul Notícies
Socis de PIMEC: Alta 90€
No Socis de PIMEC : Alta 108€
Mòdul Productes
Socis de PIMEC: Alta 150€
No Socis de PIMEC : Alta 180€
Nota: La quota trimestral es veurà incrementada en 1€ al mes per a
cada mòdul que es doni d'alta.

Truca´ns i informa´t-en!
PIMEC
Anna Pons
novestecnologies@pimec.org
Tel. 934 964 500

Més informació i casos d’èxit a:

www.webpime.com

