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continguts i eines de comunicació

Web per al sector de les CASES RURALS
Encara que la vostra casa rural estigui en els llistats de webs especialitzades, els clients sempre busquen
informació de més qualitat i precisió.
Amb la intenció que pugueu mostrar a Internet totes les vostres qualitats al mínim cost, us proposem la
següent oferta de Web Mini+.
Es tracta d'un model de web de característiques predefinides però suficients. Està preparada per a 3
idiomes i pot contenir tots els apartats habituals: presentació, ubicació, entorn, excursions i activitats,
serveis, galeria de fotos ampliables, tarifes i formularis de reserves i contacte. Funciona correctament amb
la majoria de navegadors i les seves versions.
Sempre podeu demanar més i us farem un pressupost a mida amb molt de gust, però si el vostre problema
és el cost, aquesta oferta us garanteix una web amb les utilitats imprescindibles a un preu molt reduït.

Consta dels següents apartats:
•

Presentació

•

Excursions i Situació

•

Entor i Fotos

•

Reserves i Tarifes
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•

•

Dades de contacte y consultes

Serveis y Activitats

Elements que es poden canviar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logotip
Foto de la capçalera (necessita una mesura concreta)
Text dels noms dels menús
Text dels títols dels apartats
Text del contingut dels apartats (aconsellem limitar l'extensió)
Text i dades de les tarifes
Text d'identificació de les fotos (quan passes el cursor per sobre)
Text de camps del formulari (tenint en compte l'espai disponible)
Text confirmació d'enviament de les dades del formulari
Mapa de situació (incrustat Google Maps)
Colors de la Web
Paraules Clau i descripció de la Web, per millorar la seva posició en cercadors.
Tipografia (a triar entre: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif)
Verdana – VERDANA
Arial – ARIAL
Helvetica – HELVETICA
Sans- serif – SANS-SERIF

•
•
•
•
•

Fotos dels diferents apartats (mesures concretes aproximades)
Fotos de la galeria (màxim 20, a mida d'ampliació)
Text de política de privacitat en formulari
Text barra inferior
Imatge del peu de la web (a triar entre els 10 tipus que mostrem a continuació)
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Elements que no es poden canviar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'estructura de la web (disposició d'elements i quantitat de pantalles)
Mida del web (1024 píxels d'amplada)
L'estructura de navegació (un sol nivell de menús)
Quantitat de botons al menú (6)
Situació i mida del menú
Mida i situació de les fotos
Situació dels textos dels apartats
Logotip de ComCom (com a autors del disseny)
Mida i disposició dels formularis
Quantitat de camps dels formularis

El preu de la web és de 300 €
Si necessiteu allotjament web i domini podem proporcionar-los des de 50 €
Els textos en diferents idiomes i les fotografies ens les heu de proporcionar vosaltres en les mesures que us
indiquem.
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