
 

 

Βήματα Υλοποίησης Ιστοτόπου: 

Βήμα 1ο  Λήψη 1ων δεδομένων 

 

 Μας στέλνετε: 

  Το λογότυπο της εταιρίας σας 

  Την δομή του «menu». Π.χ.  

   Αρχική 

   Υπηρεσίες 

    Υπηρεσία Α 

    Υπηρεσία Β 

   Η εταιρία μας 

   

 Μας ενημερώνετε για τα χρώματα τις ιστοσελίδας 

 Εταιρικό προφίλ  

 Μας στέλνεται τα κείμενα που θέλετε να περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα 

(εταιρικό προφίλ, κείμενα υπηρεσιών, κείμενα διαφημίσεων, κτλ) σε μορφή 

«.doc» και σε ποια menu ή Banner θα αντιστοιχούν. Τα κείμενα να είναι 

απεργασμένα όπως ακριβώς θέλετε να εμφανίζονται. Π.χ.  

   Αρνάκι άσπρο και παχύ τη μάνας το καμάρι 

Άσπρη πέτρα ξέ-ξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρώτερη 

1. Μια πάπια μα ποια πάπια 

Παροιμία Α Παροιμία Β Παροιμία Γ 

Μια πάπια μα 
ποια πάπια 

 

Μια πάπια μα 
ποια πάπια 

 

Μια πάπια μα 
ποια πάπια 

 

 

 Τις Γενικές Εικόνες που θέλετε να μπουν και σε ποια menu ή Banner 

θέλετε να μπουν/ αντιστοιχούν. Όταν χρειαστεί να μπουν και οργανωμένα 

σε φακέλους 

 Τις Εικόνες Κειμένων που θέλετε να μπουν και σε ποια κείμενα θέλετε να 

μπουν. Για περισσότερες από μία να τις βάλετε οργανωμένα σε φακέλους. 

 Πληροί στοιχεία που αν θέλετε να βάλουμε στην Ιστοσελίδα σας, να μας τα 

στείλετε όσο περιγραφικά απαιτείτε. Πχ. 

 

Έδρα εταιρίας: 

Διεύθυνση: Αθηνάς 125 

Τηλέφωνο: 210-2102102 

… 

 

Υποκατάστημα:  

Διεύθυνση: Αθηνάς 125 

Τηλέφωνο: 210-2102102 

… 

 

Υπεύθυνος προμηθειών: 

Διεύθυνση: Αθηνάς 125 

Τηλέφωνο: 210-2102102 

… 
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 Λέξεις Κλειδιά ή Φράσεις Κλειδιά για το Google και το SEO. Να αναλύεται 

όσο καλύτερα είναι δυνατόν τα πλεονεκτήματα της δικής σας υπηρεσίας/ 

Προϊόντων. Έως 300 λέξεις 

 

Βήμα 2ο  Εφαρμογή 1ων δεδομένων από εμάς 

 Εφαρμόζουμε αυτά που μας ζητήσατε και τα αναρτούμε διαδικτυακά με 

τρόπο που να έχετε μόνο εσείς πρόσβαση. 

 Σας εκπαιδεύουμε στην χρήση της ιστοσελίδας σας.  

 

 

Βήμα 3ο  Έλεγχος 1ων δεδομένων από εσάς και ενημέρωση σε εμάς 

 Τα ελέγχετε και μας γράφετε σε αρχείο κειμένου τις διορθώσεις που θέλετε 

να κάνουμε 

 

 

Βήμα 4ο  Λήψη διορθώσεων και εφαρμογή αυτών 

 Εφαρμόζουμε τις  τελικές αλλαγές 

 

Βήμα 5ο  Τελικός Έλεγχος δεδομένων από εσάς 

 Σας παραδίδουμε την ιστοσελίδα με τις τελικές αλλαγές 

 Στο βήμα αυτό ολοκληρώνεται το έργο. 

 

 

 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ 
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