
 

 
“Yönetilebilir, Kurumsal Web Siteleri Üretir" 

(BulutPress Bayi Adı veya Ünvanı) 
Fiyat Teklifi 

 

Tarih: .... / .... / ….... 

Proje:  (Örnek) projeninadresiniburayayaz.com 

Yetkili: Sn. (Örnek) Canan Özdemirel 
 

Talebinize istinaden proje fiyat teklifimiz aşağıdadır. Hazırlanacak olan web siteniz, mobil uyumlu / seo 
uyumlu / bulut sunucu teknolojisine entegre / konforlu bir yönetim paneline sahip ve merkezi sistemde 
çalışan bir yazılım altyapısıdır. 

BulutPress bayimizin dikkatine: Aşağıda gördükleriniz önerilen fiyatlar değildir. Fiyatlarınızı kendiniz 
belirleyin. Bu satırı silmeyi unutmayın :) Bu şablonda bulutpress yazan herşeyi silmelisiniz. 
 

Açıklama   Birim Tutar 

Hosting Bedeli 3 Dilde Web Sitesi / TR / EN / DE 
Projeye bağlı her dil için yıllık hosting bedeli 70 $ + KDV’dir 
 
(Hosting bedelleri, ilk yıl projeye dahil edilmiştir) 

1 Yıllık TR     70 $ 
EN     70 $ 

 DE     70 $ 

Hizmet Bedeli 3 Dilde Web Sitesi / TR / EN / DE 
Doküman Kapsamı: xyzestetikmerkezi.com rehber alınmıştır.  
Tema / grafik renk uyarlama / responsive (mobil uyumlu) kodlama / 3 
dilde dokümanların eklenmesi. 
 

1 Adet TR  2.000 TL 
EN  1.000 TL 
DE  1.000 TL 

SSL Sertifika / mobil uyumlu / tercihe bağlıdır 
Her dil isterseniz subdomain (en.siteadi.com) isterseniz ayrı domain 
(englishsiteadresi.com) olarak yayınlanabilir. Her dil için ssl ayrı 
fiyatlandırılır. 
 
(SSL bedelleri, ilk yıl projeye dahil edilmiştir) 

1 Yıllık TR     30 $ 
EN     30 $ 
DE     30 $  

3 Adet Site İçin KDV Hariç TOPLAM TUTAR   4.000 TL  

 

Ödeme Şekli ve Teslim Süresi: Toplam bedelin %50 si iş başlangıcında, kalanı iş tesliminde yayın öncesi 
nakit havale şeklindedir. Proje; Ana dil 20 iş günü, ilave her dil 10 iş günü içinde tamamlanacaktır. Bu süreye 
müşterinin revize talepleri, doküman/tercüme teminindeki ve onaylama aşamalarında yaşanan gecikmeler 
dahil değildir. Tercüme hizmetimiz yoktur, her dil için dokümanları müşterimiz kendisi temin edecektir. 

E-mail: Kurumsal e-mail hesaplarınız yandex servisi olan https://kurum.yandex.com.tr kullanılarak 
oluşturulacaktır. (örn: info@webisteniz.com gibi) Her (dil) Hosting Paketine 5 adet kurumsal mail hesabı 
kurulumu dahildir. Ekstra Email: 75 TL + KDV / Yıllık 

Ekstra Dil: Her dil, ayrı birer web sitesi olarak hazırlanmaktadır. Teklif dışında ilave her dil için kdv hariç, 
hosting 70$ ve tercümelerin eklenmesi / site üretim bedeli 1.000 TL’dir. 
 
Kodlama;  Merkezi yazılımda mevcut olan teknik özelliklere göre kodlamalar yapılmaktadır. 
Tasarım; Marketten tema (yerleşim planı) seçilerek müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlanır.  
 
Tema Marketimiz: https://aaaaaa.yoneticigirisi.com (Bulutpress benim marketim nasıl yapılır?) 
Web Sitemiz: https://www.aaaaaa.com (Kendi siteme otomatik olarak temalar nasıl yüklenir?) 
 

 

https://kurum.yandex.com.tr/
https://aaaaaa.yoneticigirisi.com/
https://bulut.press/egitim-videolari/video/white-label-beyaz-etiket-nedir-nasil-yapilir
https://www.aaaaaa.com/
https://bulut.press/egitim-videolari/video/web-sitenize-marketteki-web-tasarim-orneklerini-otomatik-olarak-yuklemek

