
Створення професійних сайтів 
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Чому сайт вигідний? 
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Тенденція розвитку Інтернет продаж товарів та послуг в Україні 

В Україні серед усіх економічних галузей інтернет-торгівля розвивається найбільш швидкими темпами 

  

1087 мілрд грн. 2016 

902 мілрд грн. 2013 

530 мілрд грн. 2010 

319 мілрд грн. 2007 
319 млрд 

530 млрд 

902 млрд 

1087 млрд 

2007 2010 2013 2016 

Це все ваш потенціал, який ви не використовуєте 



  

Пропонує 

Односторінковий сайт 
Сайт, що складається з однієї довгої 
сторінки. Основна мета  такого сайту - 
продаж конкретного товару чи послуги. 

Ціна: 1950 грн. 
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 Сайт візитку 

Складається з 1-5 
сторінок, які несуть 
основну інформацію 
про вас, ваші послуги. 
Ціна: 2950 грн. 
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Інтернет магазин 
Надає клієнтам перелік продукції, яку 
можна замовити, оплатити онлайн. 
Також безліч інших сторінок, такі як: 
блог (для обзорів продукції), кошик, 
особистий кабінет для клієнта і т.д. 
Ціна: 5950 грн. 
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Сайт каталог 

Сайт з величезною кількістю 
розділів, підрозділів і сторінок - 
товари, послуги, інформація. 
Ціна: 4950 грн. 
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Блог 
безліч розділів і сторінок. Основна мета 
блогу - розкрутка особистості, 
спілкування з величезною аудиторією. 
Ціна: 3950 грн. 
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Колектив Digrand - це дружнє співтовариство 
професіоналів в окремих областях WEB розробки. 
Кожен наш співробітник працює в тому напрямку, в 
якому найкраще спеціалізується, що в свою чергу добре 
впливає на якість виконуваних робіт 

Наша кредо - репутація цінніша за гроші 

Ми не шукаємо легких шляхів, ми шукаємо можливість зробити ваш бізнес індивідуальним, особливим серед 
мільярдів інших. Тому замовити сайт у нас буде кращим вибором. 

https://di-grand.com/


Етапи роботи 

Інформація 

На етапі №2, після підписання договору, розпочинається розробка сайту. Все, що 

вам потрібно буде зробити – надати як найбільше інформації про ваші послуги, 

організацію та здійснити передплату в розмірі 50% від загальної вартості.  

Знайомство та 
вибір дизайну 
 

Оголошення 
вартості, терміну 
та заключення 
договору 

Процес розробки, 
який ви зможете 
контролювати 

Наповнення  та  
тестування сайту, 
внесення ваших 
побажань 
 

Публікування сайту в 
мережі, розрахунок та 
заключення договору про 
технічну підтримку. 
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Гарантії 6 

Офіційність 
Виписка з Єдиного реєстру 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців № 3261521850 

Договір 

Зустріч 

Підписання договору є 
найкращим гарантом для 

вас 

Наш менеджер особисто 
приїздить до вас для 
обговорення деталей 

Ми працюємо офіційно по всій країні 



Відгук «Стомат Медсервіс» 

Дякую команді DIgrand за створення сайту medservice.in.ua. 
Вони зарекомендували себе як професіонали своєї справи, та 
продемонстрували високий рівень кваліфікації, здачу проекту 
в терміни, вчасне подання статистики, нові ідеї щодо 
просування сайту. В нашій співпраці вони проявили 
зацікавлення, відповідальність і пунктуальність, що привело 
до хорошого результату. 
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Сайти які ми створили 

medservice.in.ua 
arhitekturneburo.in.ua 
kartina.my-fond.info 
salon-uman.in.ua 
umankotly.com 
remont-uman.com.ua 
tentyplus.com.ua 

Переглянути оригінали відгуків 

https://di-grand.com/#rivew 

http://medservice.in.ua/
http://arhitekturneburo.in.ua/
http://kartina.my-fond.info/
http://kartina.my-fond.info/
http://kartina.my-fond.info/
http://salon-uman.in.ua/
http://salon-uman.in.ua/
http://salon-uman.in.ua/
http://umankotly.com/
http://remont-uman.com.ua/
http://remont-uman.com.ua/
http://remont-uman.com.ua/
http://tentyplus.com.ua/
https://di-grand.com/
https://di-grand.com/
https://di-grand.com/
http://medservice.in.ua/
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Технічна підтримка 
Супроводжуємо сайти, а також 
надаєм знання по роботі з ним, 
допомога з наповненням сайту. 

Менеджер 
Спеціально призначений, 

закріплений за Вами 
високопрофесійний співробітник 

Admin-панель 
Зручна панель для редагування, 

додавання и видалення 
сторінок. 

Сучасний дизайн 
Дизайн світового рівня, від 

провідних фахівців. Розробка 
логотипів. 



Додаткові послуги 
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Переглянути детально 

https://di-grand.com/blog/uslugi


Адаптивний дизайн 

Користувачів мержі Інтернет  заходять наші сайти з планшетів та мобільних телефонів. Тому дуже важливо мати 

сайт, який буде підтримувати функцію адаптивності та буде коректно відображатись на таких пристроях. 68% 

Наші сайти красиво відображаються як на планшетах, так і мобільних телефонах 
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Ви за рулем – достатньо телефонного 
дзвінка щоб запустити процес 
редагування, змінення інформації на 
вашому сайті. 
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Ми сила яка рухає – запускаємо всі процеси, 
механізми для швидкого оновлення, 
редагування, розвитку вашого сайту. 

Технічна підтримка 
Уявіть що ваш сайт це - ракета 



ПОВІДОМЛЕННЯ 

КОНТАКТИ 

Контакти 12 

E-mail 

digrandcom@gmail.com 

Адреса  
м. Умань вул. Леніна 11 

Сайт 
di-grand.com 

Ми відповімо на всі ваші питання 

Скайп 
Di-Grand-Com 

Телефони 
+38 (093) 782 282 6 
+38 (097) 411 911 6 

+38 (093) 782 282 6 

+38 (097) 411 911 6 

https://di-grand.com/
https://di-grand.com/
https://di-grand.com/

