
We create Effec�ve Websites

Cost

Dezvoltare web personalizată Design web și grafică publicitară

Consultanță și analiză Testare și asigurarea calității Mentenanță și suport



Telefon: +40 728 903 418
Telefon/Fax: +(40)31 1001 308 

www.ligaweb.ro
office@ligaweb.ro

AGENTIA    NOASTRA,
       Fondată în 2007, Liga Web Design este o agenție online care își concentrează 
eforturile pentru crearea unor experiențe web excepționale.
          Liga Web are implementat de 3 ani sistemul de management al calității ISO 9001 
și sistemul  de management al securității informației ISO/IEC 27001, reușind în acest 
fel să oferim un standard ridicat de calitate și securitate soluțiilor oferite.

Peste 700 de proiecte

20 angajațipeste

6 ani experiență
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SERVICII

dezvoltare site

Pla�orme custom create de la 0 după cerințele tale;

Ușor de administrat (CMS);

Creare și Implementare module (ex: plată online, useri, limbă 

străină, căutare, etc.);

Cod curat și ușor de preluat de către alte firme;

Op�mizări �mp de încărcare și SEO on‐page;

Testare și Suport

Iden�tate vizuală modernă și personalizată;

Interfață și design pagini interioare;

Creare CSS+HTML după design;

Op�mizare browsere

Materiale publicitare (logo, carte de vizită, flyer, broșură, 

banner, ambalaj, pliant, roll‐up, etc.).

Dezvoltare aplicații custom pe IOS și Android;

Design unicat și op�mizare pentru mobil și pentru aplicații 

facebook;

Creare campanie facebook (ex: concursuri, promovare 

produse, jocuri, etc.)

Alocare spațiu pe server;

Baze de date;

Subdomenii, domenii parcate/găzduite;

Conturi email, POP3, SSL, etc.;

IP Dedicat, Cpanel, FTP, etc.;

Monitorizare, suport și securitate;

Audit SEO (analiză site, cuvinte cheie, etc.);

Campanii de link‐building;

Campanii de promovare online;

Înscriere pe directoare și rețele sociale;

Tehnologii SEO‐Friendly (meta‐tag‐uri, �tluri, etc.);

Creare rapoarte lunare (trafic, page rank, etc.)

Design unicat după un studiu de piață;

Ușor de administrat (CMS);

Implementare modalități de plată;

Sistem de facturare online;

Categorii, subcategorii, produse, atribute, sortări, etc.;

Administrare stocuri, ges�onare comenzi, etc..

DESIGN

Servicii seo

dezvoltare   aplicatii   pentru  

mobil   si   aplicatii    facebook

,
magazine online

hosting

, ,
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Browsere de testare: Internet Explorer 8.x‐10.x, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Safari, Opera 
Limbaje de server: PHP, Java 2EE
Framework‐uri de server: STRUTS2, Spring, Hibernate, Symphony
Partea de scrip�ng a clientului: JavaScript with jQuery as standard library
Motor de caching și template‐uri: Smarty
Limbaje Markup: DHTML, XML
Standarde de s�l: CSS
Alte tehnologii: Ajax, RSS 
Formate de design: .psd, .cdr
Motoare de baze de date: Oracle, Microso� SQL, MySql
Sisteme de operare: Microso� Windows, Mac OS, Symbian, Android, 
Linux

Bugetul, termenele și calitatea 
sunt întotdeauna pe primul plan

Tehnologii
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    Misiunea firmei noastre este să vă oferim servicii de calitate care să vă 
dezvolte afacerea, să vă eficien�zeze procesele operaționale, să reducă 
�mpul de realizare și implicit costurile de promovare și dezvoltare.
Avem echipe capabile să managerieze orice gen de proiect ținând cont de 
aspecte precum: analiza proiectului, etapizarea proiectului, împărțirea 
task‐urilor, stabilirea termenelor de execuție și respectarea acestora, 
finalizarea proiectului conform cerințelor și acordarea unei perioade de 
suport.          
    Am dezvoltat proiecte la comandă ținând cont de cerințele clientului 
pentru firme din România (Bucureș�, Timișoara, Cluj, Iași, Constanța, Piteș�, 
Ploieș�, Craiova, Brașov, Arad, Sibiu, Lugoj, Drobeta Turnu Severin, Tulcea și 
alte orase din țară) și pentru firme din afara țării (Franța, America). Începând 
din 2007, am ajutat peste 700 de clienți să își dezvolte afacerile, mizând 
mereu pe ideea că orice client este un potențial partener pe termen lung.
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PORTOFOLIU

Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați: www.ligaweb.ro/portofoliu
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În speranța unei colaborări de succes, vă oferim datele noastre de contact:

‐  Project Manager

Telefon:0730656851
valen�n@ligaweb.ro
h�p://www.ligaweb.ro

Valentin Olteanu ‐  Sales Manager

Telefon:0728903418   
virgil.popescu@ligaweb.ro
h�p://www.ligaweb.ro

Virgil Popescu
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