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Ласкаво просимо до нашої веб студії, де працюють виключно висококласні фахівці в області веб-розробки. У вас є 

ідея інтернет-магазину, для якого потрібен оригінальний сайт? Або вам необхідно зверстати вже готові макети і 

запустити ресурс? 

Ми - це саме та команда, яка вам потрібна. 

Основні види послуг нашої веб-студії: 

• Проектування сайту або веб-додатку (включаючи розробку технічного завдання, проектування інтерфейсів та ін.);  

• Розробка креативної ідеї і дизайн-концепції сайту; 

• Створення макетів сторінок, мультимедіа та FLASH – елементів; 

• Верстання сторінок і шаблонів; 

• Програмування або інтеграція в систему управління вмістом; 

• Оптимізація та розміщення матеріалів сайту; 

• Тестування та внесення виправлень в проект;  

• Відкриття проекту на публічному майданчику; 

• Підтримка / обслуговування працюючого сайту.  

У всіх перерахованих видах робіт наші IT-фахівці мають багатий досвід, який дозволяє їм вирішувати різні завдання, 

навіть найскладніші. 

Ви можете замовити як окрему послугу (наприклад, протестувати сайт), так і пакет послуг (на виконання всіх робіт 

від ідеї сайту до його запуску). 
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Над багатоетапним проектом зазвичай працює команда з таких фахівців: 

• Менеджер проекту 

• Веб-дизайнер 

• Програміст / верстальник веб-сторінок 

• Тестувальник / юзабіліті-інженер 

• Копірайтер / контент менеджер 

Якщо одного виконавця виявиться недостатньо, над кожним етапом вашого проекту працюватимуть кілька 

спеціалістів - все залежить від складності поставлених завдань. 

Наша команда складається з людей, які знають і люблять свою справу. Вони здатні швидко і якісно втілити в життя 

будь-які ваші ідеї - навіть найскладніші і нестандартні. 

Для зручності всі переговори із замовником, особливо на етапі заповнення брифу та обговорення концепції 

дизайну, веде менеджер проекту. Він також контролює терміни виконання замовлень. 
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МИ ПЕРЕТВОРЮЄМО ВАШІ ІДЕЇ НА САЙТИ! 

Оплачувати наші послуги ви можете одним з трьох способів на вибір, а саме: 

• Через платформу Upwork.com. (Погодинна оплата. Ціна погодинної оплати договірна, (прибл. 8-35 доларів США на годину). 

Платформа дозволяє замовнику контролювати, чим саме займається наш спеціаліст); або 

• Через платформу Upwork.com (Відрядна (фіксована) оплата за кожне виконане завдання . Ціна договірна, в залежності від обсягу та 

складності роботи); або 

• Безпосередньо щомісяця (Щомісячна оплата послуг). Замовник схвалює кандидатуру(и) нашого(их) спеціаліста(ів) на період 

виконання замовлення і покриває всі узгоджені витрати (зарплата, накладні витрати, тощо) 

 

Примітки: 

1. Замовлення з фіксованою оплатою вартістю більше 150 доларів США повинні бути поділені на декілька частин, кожна з котрих 

оплачується окремо. 

2. Робота в вихідні, святкові дні та у позаробочий час: плюс 50% до базової вартості робіт. 

3. Оптові знижки надаються тільки VIP клієнтам. («VIP-клієнт» - умовне найменування Замовника, який раніше зробив та оплатив 

замовлення на загальну суму 2 000 доларів США або більше.) 
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ЯК З НАМИ ЗВ’ЯЗАТИСЬ: 

 

 

ТОВ "Центр інформаційної безпеки" 

Поштова адреса: - вул. Нижньодніпровська 6а, м. Запоріжжя, 69091, Україна  

Email:  affiliates@clevercrayon.com   

 

 

 

 

Ми з радістю допоможемо Вам! 
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