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„Vietnes pārbaudes“ piedāvājums
Esmu Kristaps Buliņš un arī viens no „Creative Ninjas“. Mana superspēja ir problēmu risināšana. Situācijas, kurās nedarbojas standartizēts risinājums, es vienmēr atrodu radošu risinājumu. Tas man ir ļāvis veiksmīgi darboties IT jomā jau
apmēram 15 gadus.

Lai, augstās konkurences apstākļos, vietne sasniegtu savu auditoriju un nepadarītu lietotājus dusmīgus tai jāstrādā ātri,
stabili un ievērojot modernās tehniskās prasības. Ar “Vietnes pārbaudi” noskaidrojiet savas vietnes esošo stāvokli un
noskaidrojiet kā

uzlabot vietnes ātrdarbību

paaugstināt vietnes mērķu izpildi

spēcināt zīmolu

Tas ir svarīgi, jo tikai ~30 sekundes jauns lietotājs velta vietnes apskatei, pirms to pamet. Šo laiku jāizmanto radoši.
Pirmkārt, jāpanāk, lai lietotājs vietnē uzturas ilgāk. Otrkārt, lai viņš vietnē veic kādu vietnes īpašniekiem vēlamu darbību.
Ja abas darbības notiek, tikai tad var uzskatīt, ka vietne pilda savu darbu, kas savukārt norāda uz to, ka lietotājs sāk
veidot sadarbību ar Jums.

Pakalpojuma cena: 600 eiro + PVN
Pakalpojuma norises kārtība.
Vienojoties par pakalpojuma saņemšanu noslēdzam sadarbības līgumu. Atskaite tiks sagatavota četru darbadienu laikā
vietnes sākumlapai vai vienai brīvi izvēlētai vietnes sadaļai. Pēc atskaites sagatavošanas vienosimies par tikšanos kuras
laikā Jūs uzzināsiet atklāto, kā arī varēsiet uzdot jautājumus (tikšanās nav obligāta). Pēc tam veiksiet rēķina apmaksu
600 eiro + PVN apmērā. Noslēgumā Jūs saņemsiet dokumentu ar atklātajām nepilnībām un detalizētiem aprakstiem
kā tās novērst (dokuments paredzēts vietnes izstrādātājiem). Vienu reizi pēc Jūsu pieprasījumā es bezmaksas veikšu
vietnes pārbaudi, lai noskaidrotu vai atklātās nepilnības ir novērstas.
Gadījumā ja Jums nav pieejami programmētāji, kas novērš atklātās problēmas es to izdarīšu bez papildus samaksas
(Jums man būs jāizsniedz attiecīgas pieejas serverim un rēķina apmaksa būs jāveic tikai pēc visu darbu izdarīšanas).

Paldies, ka veltījat laiku, lai iepazītos ar piedāvājumu. Sazinieties ar mani un sākam darbu :)

