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Disseny

pàg. 2

Web

pàg. 4

Multimèdia

pàg. 7

Marketing Online i
Gestió Xarxes Socials

pàg. 8

Hora de servei: 25€
Hora de consultoria: 50€
Desplaçaments i dietes no incloses

Disseny
Logotip Low Cost

295€ / 12 hores

Disseny d’acord a la conceptualització, s’elaboren de quatre a deu propostes de
logotip.
Es desenvolupa el logotip final, a partir de la proposta escollida pel client.
S’entrega una breu guia de marca amb les diferents versions del logotip i els arxius en
vectorial i mapa de bits per separat de:
Logo color sobre blanc
Logo color sobre negre
Logo 1 tinta sobre blanc
Logo 1 tinta sobre negre
Logo blanc sobre color corporatiu
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Identitat Corporativa

895€ / 12 hores

Estudi previ
 Necessitats / Competència i referents / Target objectiu / Objectius
Disseny d’acord a la conceptualització, s’elaboren de sis a dotze propostes de logotip.
Es desenvolupa la identitat corporativa final, a partir de la proposta escollida pel client.
S’entrega un manual d’identitat corporativa resumit amb l’aplicació de la marca:
tipografies, colors, escalabilitat, aplicació de fons. I les següents aplicacions:
Logotip en vectorial (.eps) i mapa de bits (.jpg)
Targeta de visita
Carta (DINA4)
Sobre americà
Firma digital (email)
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Disseny Web
Web Low Cost

395€ / 20 hores

Tecnologia
Aprofitem la tecnologia Wordpress open source i el seu sistema de plantilles
(templates) per a reduir al màxim el cost.
::. Realitzem la instal·lació i configuració al servidor de Wordpress i pluggins.
::. Instal·lació i configuració de la plantilla escollida pel client.
::. Permet la total autogestió de continguts per part del client.
També hi ha la possibilitat de realitzar una maquetació senzilla i a mida en HTML.
Disseny
Utilitzem la plantilla escollida pel client per a seguir el disseny web, realitzant els
ajustos indispensables de logotips i altres.
Contingut i estructura
Ajudem al client a la maquetació dels continguts, que deuen adaptar-se al format de la
plantilla.
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Web Corporativa

A partir de 790€ / 40 hores

Estudi Previ
Necessitats / Competència i referents / Públic objectiu (target) / Estil visual i objectius.

Disseny
D’acord a la conceptualització s’elabora una o dos propostes de disseny de la web.
Es desenvolupa el disseny final, a partir de la proposta acceptada per part del client.

Contingut i estructura
Estructura de pàgines de contingut similar al següent esquema:
::. INICI
Informació rellevant de cada apartat i destacats per comunicació.
::. EMPRESA Historia i orígens de l’empresa, equip i organització.
::. FILOSOFIA Missió, visió i valors de la marca.
::. SERVEIS
Serveis, productes o promocions del negoci.
::. PROJECTES Descripció de projectes realitzats, etc.
::. CONTACTA Dades de contacte, formulari online i mapa de situació interactiu.
::. Avís legal i xarxes socials.

Tecnologia
La web es pot desenvolupar o mitjançant llenguatge PHP, HTML o amb la base que ens
proporciona Wordpress com a gestor de continguts.
La web serà compatible amb les navegadors i resolucions de pantalla estàndards i
completament responsive (adaptable a qualsevol dispositiu).

Versió Web en 2on idioma
+90€ / 4 hores
Preu per maquetació.
Possibilitat de contractar el nostre servei de traducció i/o correcció lingüística.

5

Manteniment Web

Tipus

Personal

Bàsic

Corporativa

Ecommerce

10€

14,95€

19,95€

+29,95€

Domini

Allotjament

Emails

Servei tècnic

Modificacions

Assessorament

SEO

Actualitzacions

Dominis Web addicionals
.com/.es/.net
.cat

25€ / anual
40€ / anual
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Multimèdia
Sessió fotogràfica Low Cost

195€

Imatges d’alta qualitat a un preu reduït
Sessió de 2 hores amb uns resultats entre 10 i 50 fotografies finals amb retoc i
il·luminació bàsica:
::. Al negoci del client
::. Inclou desplaçament fins a 30 km de LLEIDA

Sessió fotogràfica

295€

Ven el teu producte de la millor forma possible
Sessió de 4 hores amb uns resultats entre 20 i 80 fotografies finals amb retoc i
il·luminació bàsica:
::. Al negoci del client o estudi professional (lloguer a part)
::. Inclou desplaçament fins a 30 km de LLEIDA
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MKT Online i Gestió de
Xarxes Socials
Posicionament natural (SEO)
El bon camí per a millorar la posició natura a Google a llarg plaç
Realitzem un anàlisi de la teva web per a millorar el posicionament natural a Google,
mitjançant la generació de continguts de qualitat, enllaços, optimització i altres
elements clau.
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Posicionament de pagament (PPC)
Paga tant sols per cada visitant des de Google AdWords
Paga només pels usuaris realment interessats en tus productos o serveis que
accedeixen a la teva web mitjançant anunci patrocinat a Google AdWords.
Treu el millor rendiment de la teva campanya, paga el mínim pel màxim resultat.
Realitzem la campanya inicial, seguiment i actualització constant de les campanyes.

Community Manager
Dissenyem i executem una estratègia a mida per a les xarxes socials
Realitzem una estratègia a mida per a la teva presència a les xarxes socials: pàgina
d’inici a Facebook? Compte de Twitter? Perfil professional a LinkedIn?
::. Configurem i ajustem els aspectes tècnics i de disseny
::. Formació per al client i assessorament
I si no tens temps de portar les teves xarxes socials, nosaltres ens ocupem d’elles amb
les teves notícies i continguts, en format visual i adequat a cada plataforma.
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Condicions
Tot clar, sense sorpreses!
1.- Els continguts seran aportats pel client (text, imatges, vídeos, musica i altres) i entregats en
el format requerit. En cas d’adaptació es cobrarà apart.
2.- Amb total responsabilitat del client en quant a drets d’autor i llicències.
3.- El desenvolupament de més dissenys dels especificats en aquest pressupost tindran un
sobrecost equivalent a les hores dedicades, segons tarifa vigent.
4.- Ambdues parts es comprometen a complir els temps d’entrega.
5.- L’acceptació de punts clau al projecte suposa no tornar endarrere en decisions ja tancades.
6.- La data de facturació del Manteniment Web correspon amb la data de registre del domini
o la data estimada de publicació (excepte retard de iMolle a l’entrega).
7.- En cas de voler renunciar al manteniment en el futur, deurà notificar-se per escrit un mes
abans de la renovació.
8.- Els desplaçaments i dietes no estan inclosos als pressupostos.
9.- No s’inclouen en els pressupostos modificacions posteriors a la publicació ni ampliacions
que no estiguin contemplades al propi document. Les característiques, reunions o posteriors
modificacions es facturaran segons tarifa vigent.
10.- El 50% de l’import pressupostat s’entrega a la firma del pressupost com a provisió de
fons. La resta, a la publicació del projecte.
11.- Formes de pagament acceptades: domiciliació bancària, transferència o efectiu. No
s’acceptaran xecs ni pagares. El manteniment anual es cobrarà mitjançant domiciliació
bancària.
12.- Els preus no inclouen IVA.
13.- Tarifes vigents publicades a www.imolle.com i subjectes a possibles actualitzacions.
14.- iMolle es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels seus clients segons la
llei 15/1999 de Protecció de Dades i a no utilitzar-les de forma indeguda.
15.- iMolle posseeix la propietat intel·lectual dels treballs realitzats, seguint la Llei de propietat
intel·lectual. iMolle firmarà els seus treballs en els crèdits corresponents.
16.- No es facilitaran arxius originals, psd, programació original o altres, excepte acord previ.
17.- iMolle podrà publicar al seu portafoli els projectes realitzats, respectant sempre els drets
del client.
18.- iMolle actua com intermediari amb proveïdors d’impressió, retolació, serigrafia o altres.
Garanteix i es responsabilitza a buscar la millor relació qualitat/preu, així com de gestionar tot
el procés amb els proveïdors, essent responsabilitat d’ells la garantia, condicions i qualitat del
producte final.
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