ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η προσφορά περιλαμβάνει την αναβάθμιση υπάρχουσας σελίδας με το όνομα www.brigittepolemis.com.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Για να μπορέσουμε να κάνουμε την οποιαδήποτε αλλαγή πάνω στο website πρώτα από όλα θα πρέπει να
αναβαθμίσουμε το υπάρχον σύστημα και τις λειτουργίες του σε νέες εκδόσεις.
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ (responsive design)
Η σελίδα θα τροποποιηθεί γραφιστικά και λειτουργικά ώστε να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις μίας
mobile friendly ιστοσελίδας. Σαν αποτέλεσμα η ιστοσελίδα θα μπορεί να προσαρμόζει τα γραφικά και το
περιεχόμενό της ανάλογα με την συσκευή στην οποία απεικονίζεται (desktop, Tablet, Smartphone).
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ
1) Αλλαγή εμφάνισης αρχικής σελίδας.
Χρήση εικόνων μεγάλου μεγέθους που την καλύπτουν όλη την οθόνη, θα εμφανίζονται τυχαία και πάνω
από αυτές στο πάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης θα υπάρχουν δυο οριζόντιες άσπρες μπάρες που θα
έχουν η μία το logo και η άλλη το μενού.
2) Αλλαγή περιεχομένων μενού.
Νέα δομή : Home, About, Gallery, Video, Contact
3) ABOUT
Α) CV -> Κείμενο + φωτογραφία
Β) List of exhibitions -> Κείμενο
Γ) Critics -> Κείμενα με τη μορφή αρθρογραφίας
Δ) Articles -> Κείμενα με τη μορφή αρθρογραφίας με τίτλο, εικόνα, αρχεία pdf, urls
4) GALLERY
Διαγραφή των υπομενού που έχει τώρα και αλλαγή όλης της λειτουργίας.
Όταν ο χρήστης επιλέγει το μενού GALLERY θα ανοίγει μία σελίδα που θα έχει όλες τις κατηγορίες σε
οριζόντια διάταξη ανά τριάδες (JUST A NUMBER…) με τίτλο και μία εικόνα. Όταν επιλέγει την κατηγορία
που τον ενδιαφέρει θα ανοίγει μία νέα σελίδα στην οποία πάνω θα υπάρχει το τίτλος της κατηγορίας από
κάτω όλα τα έργα σε μικρογραφίες και στο τέλος ένα κείμενο. Όταν ο χρήστης επιλέγει μία μικρογραφία θα
ανοίγει μία νέα σελίδα στην οποία αριστερά θα υπάρχει η εικόνα του έργου σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
μέγεθος (δυνατότητα μεγέθυνσης με click πάνω στην εικόνα) και αριστερά θα υπάρχουν τα στοιχεία –
περιγραφή του έργου με μία επιπλέον επιλογή «Contact for more info» που θα παραπέμπει στην σελίδα
της επικοινωνίας.
5) VIDEO
Σε αυτή τη σελίδα θα έχουμε μία οριζόντια λίστα από τριάδες πάλι με εικόνα και τίτλο. Όταν ο χρήστης
πατήσει σε κάποιο video ανοίγει μία νέα σελίδα με το video να ξεκινάει αυτόματα.

6) Αλλαγές στο CONTACT
7) Ενεργοποίηση social media buttons και προσθήκη social share buttons σε κάθε έργο.
Το συνολικό κόστος για το παραπάνω έργο ανέρχεται στα 300 € + ΦΠΑ και ως μέγιστος χρόνος υλοποίησης
ορίζονται οι δέκα εργάσιμες (10).
Πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία έναρξης : 15-11-2016.
Επίσης θα δημιουργηθεί η δυνατότητα προσθήκης e-shop αργότερα, το κόστος του οποίου θα είναι 400€ και ως
μέγιστος χρόνος υλοποίησης ορίζονται οι δεκαπέντε εργάσιμες (15).
Για οποιαδήποτε απορία-διευκρίνιση-αλλαγή παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
Με εκτίμηση
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