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Типови на веб страници кои ги нудиме

   Професионални веб страници за вашиот бизнис (со прекрасна графика, 
   одлична брзина, супер SEO оптимизација, респонсивност на сите уреди и
   секаква функционалност која ви е потребна)

   Информативни блогови за споделување на било каков тип на вести

   Лични, блог или пак портфолио веб страници

   Информативни форуми

   Веб страници за аукции

   Веб страници за училишта

   Веб продавница - Веб страна за продажба на било каков вид на приозводи
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Изработуваме и многу
други типови на веб страници
кои не се набројани во понудата

ВАЖНО
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Изработка на секаков вид на слики
Обработка на секаков вид на слики, без разлика во кој формат се.
Манипулација на фотографии од секаков карактер.
Креирање графика по нарачка за веб страници, реклами, социјални мрежи итн.
Ретуширање на стари или пак нови фотографии.
Колоризирање и репарирање на стари (црно бели) и оштетени фотографии
Креирање банери, рекламни постери, флаери.
Ретуширање на модели и корегирање на модни детали.
Креирање на бизнис брошури, каталози и ценовници.
Креирање на професионални логоа целосно по вкус на клиентите.
Креирање на визит - бизнис картички.

Креирање на членски картички
Креирање на картички за понуди
Креирање на роденденски картички
Креирање дизајн за цели книги
Дизајнирање на пликоа
Дизајнирање на темплејти и мокапи за веб страници
Креирање на дизајни за пакување на производи
Дизајнирање на списанија и брошури
Дизајнирање на памфлети
Одстранување на бела позадина од слика
Дизајнирање инфографија
Дизајнирање на професионални векторски CV

Изработка на секаков вид на дипломи, сертификати, пофалници или било каков 
тип на документи.

Графички дизајн
Се што изработуваме

InDesign CCPhotoshop CC Lightroom CCIllustrator CC2



ДИГИТАЛЕН
МАРКЕТИНГ

                                      Ако сте голема компанија со голем обрт и имате успешен 
бизнис, и сакате вашиот профит да го зголемите неколкукратно, овој пакет е 
најдобар за вас. Заедно ќе склопиме понуда која најдобро одговара на профилот 
на вашата компанија. Во фазата на подготовка ќе ги дефинираме целите, обемот 
на работа, и очекуваните резултати. Договорот за овој план се однесува на 
минимум 3 месеци.

ПРЕМИУМ ПАКЕТ

                                      Доколку сте компанија од средна класа и вашите услуги се 
неверојатни но сепак верувате дека продажбата може и треба да се зголеми 
тогаш сте на вистинско место. Во напредниот дигитален маркетинг план 
создаваме приказна за вашиот бизнис. Приказна што ќе привлече повеќе кликови, 
лидови и секако конверзии. Овој план е наменет за бизнисите кои сакаат да ја 
зголемат продажбата и да создадат одржлив и успешен бизнис.

НАПРЕДЕН ПАКЕТ

                                      Доколку сте мала или пак средна компанија и сакате да ја 
зголемите својата продажба тогаш сте на вистинско место. Или можеби сте 
старт-ап кој штотуку започнал на пазарот? Овој план е најсоодветен за мали и 
средни претпријатија, но и за индивидуи и старт-апи. На почетокот изработуваме 
основен маркетинг план според кој подоцна работиме на подобрување на 
вашето онлајн присуство и зголемување на продажбата.

За повеќе информации посетете не:

ОСНОВЕН ПАКЕТ

graphicdesign.mk/digitalen-marketing
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SEO ОПТИМИЗАЦИЈА

Дозволете ни да го подобриме вашиот бизнис. Квалитетна SEO стратегија 
може да направи многу повеќе одколку што очекувате. Замислете кога би 
се појавувале меѓу првите 3 места на Google кога ќе се пребара некоја услуга 
или производ кој вие го нудите?

Со помош на SEO оптимизација вашата Веб страница ќе се рангира повисоко 
на резултатите од пребарување кога некој ќе пребара одреден клучен збор 
или реченица која ја содржи вашата веб страница. На овој начин не само што 
ќе го зголемите бројот на месечен сообраќај туку и ќе го подобрите квалитетот 
на вашите посетители. Публиката која ќе слета на вашата веб страница ќе биде 
по таргетирана заразлика од претходно. 

SEO СТРАТЕГИЈА ЗА ВАШИОТ БИЗНИС
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Креирање на кратки видео филмови

Креирање на видео реклами

Креирање на видео анимации

Креирање на гифови

Едитирање и корегирање на видео содржина

Креирање на видеа наменети за социјални медиуми

Креирање на анимирани логоа, фигури, слики
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Рекламни видеа и видео анимации
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Дизајнот е оној што продава,купува и склучува зделки.
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