WEB DESIGN by

Нашитe услуги
Личен сайт
Уеб сайт, който се
поддържа от частно лице
или малка група хора

Целева страница
Страница, което цели
популяризирането на
продукт, услуга, събитие

Блог

Портфолио

Уеб сайт в стил личен
дневник. Може да съдържа
дискусионен форум

Уеб сайт, в който може да
представите проектите,
върху които сте работили

Имате идея за бизнес?
Направете website!
Вие търсите повече и нови клиенти, желаете
да презентирате вашия уникален бизнес
онлайн, както и да се наредите измежду
първите предложения на Google?

Доверете се на нас! Ние сме експерти в
изработката на модерни сайтове с DIVI.
Електронен
магазин
Уеб сайт, който служи за
продажба на стоки по
интернет

Продуктов
сайт
Уеб сайт за продажба на
продукти или услуги,
промоции и оферти

Корпоративен
сайт
Уеб сайт с основна
информация за фирма,
услуга или организация

Информационен
сайт
Това е сайта, с който всяка
една фирма започва
интернет присъствието си

Направете запитване на нашата официална страница

DIVI

Най-популярната
Wordpress тема в света

Изработка на уебсайтове с DIVI

WEB DESIGN by
дигитална визитка

дигитална визитка

дигитална визитка

За нас

Едомс ЕООД е уеб дизайн студио, което се
специализира в създаването на модерни
сайтове с помощта на визуален редактор.
Работим с най-новите технологии за уеб
дизайн, а наша основна цел е да вдъхнем
уникалност, функционалност и успех
на всеки нов проект.

Ние работим с Вас
за разрастване на вашия бизнес

дигитална визитка

Едомс ЕООД

DIVI

е повече от обикновена
Wordpress тема
DIVI е нашата водеща тема и създател на
визуални страници. Това е най-използваната
тема на премиум WordPress в света.
Divi е нещо повече от тема, това е рамка за
изграждане на уебсайт, която дава
възможност за проектиране на красиви
уебсайтове, без изобщо да докосвате един
ред код и без да инсталирате и конфигурирате
десетки разединени плъгини.
Смятаме, че това е бъдещето на WYSIWYG и
превъзхожда всяка друга тема на WordPress.

Доверете се на нашите
специалисти!
Настройки на хостинг и домейн
PHP настройки на хостинг акаунт
Индексация в Google Search Console
Search Engine Optimization (SEO)
Google Analytics, Google My Business
Редизайн на уеб сайт
Адаптивен (responsive) дизайн
Абонамент за месечна поддръжка
Обучение за управление на страницата

И още много услуги!
За повече информация посетете нашата страница:

