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OSNOVNI PAKET
Izdelava enostavne e-čestitke v formatu slike. Lepo oblikovana z vdelanim vašim logotipom. Design
čestitke prilagodimo vaši celostni grafični podobi in filozofiji poslovanja v smislu ali bo klasičen
izgled čestitke, moderen ali celo s starinskim motivom. Taka e-čestitka je primerna za pošiljanje po
e-mailu ali kot MMS s pametnimi telefoni. E-mail vam lahko sestavimo tudi mi, vam ga pošljemo,
potem pa ga vi le posredujte naprej, tako da v njem zbrišete naše vidne podatke, ki nastanejo ob
kliku na posreduj.
Cena od 75,00 EUR dalje
POSLOVNI PAKET
Izdelava atraktivne video e-čestitke v formatu, ki bo vidna na računalnikih, iPADih in ostalih
tablicah, ter na pametnih telefonih. Atraktivno oblikovana z vdelanim vašim logotipom. Gostovanje
take e-čestitke je lahko na vašem strežniku, se pravi na vašem naslovu ali pa brezplačno na najbolj
atraktivnem naslovu v tem času na: www.srecno.si/ime vašega podjetja. Taka e-čestitka je lahko
izjemna priložnost za reklamno kampanjo, saj se lahko v njo vgradi tudi katera od vaših posebnih
ponudb za ta čas… Tako video e-čestitko je smiselno objaviti tudi na youtube.com in ostalih video
portalih, še prej pa ustrezno optimizirati za iskalnike, seveda vse to lahko storimo mi za vas.
Cena od 350,00 EUR dalje
POSLOVNI PAKET +
Izdelava čestitke po paketu POSLOVNI PAKET. Poleg pa dobite še verzijo za distribucijo na enem od
nosilcev (CD, DVD, BluRay, USB ključek…). Poleg same e-čestitke pa bo na njem še igrica z Božičkom
v glavni vlogi, lahko tudi vaša krajša predstavitev. Video čestitko, vam bomo naredili še v formatu za
pametne telefone, ki jo lahko naložite na svoje spletne strani z namenom, da bi si jo lahko
obiskovalci naložili na svoje pametne telefone.
Cena od 600 EUR dalje

Izdelujemo tudi TV voščilnice, po zelo konkurenčnih cenah, od enostavnih do....

Pokličite: 070 77 00 44
www.slodesign.com, www.srecno.si

Mednarodna ekipa (ZDA, EU, Izrael, Indija...)
željna novih izzivov vas pričakuje!

