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Lucrăm mereu pentru a câștiga și menține încrederea partenerilor noștri. Proiectele realizate 

reprezintă cartea noastră de vizită, demonstrând astfel că putem depăși așteptările celor mai 

exigenți clienți.

Pe lângă România, piața serviciilor furnizate de către GLOBALDEV este una internațională. Astfel, 

se poate vedea că în mediul online nu există bariere în comunicare sau în dezvoltarea proiectelor, 

indiferent de locația dumneavoastră.

De ce noi?

Ne folosim de cele mai noi și 

optime strategii din mediul online, 

pentru a îmbunătăți și a crește 

vizibilitatea brandului clienților 

noștri. 

Digital Marketing
Echipa noastră dezvoltă orice 

software web și lansează atât 

afaceri noi cât și existente, oferind 

soluții personalizate oricăror 

cerințe, sau nevoi. 

Web Development

AGENȚIE INOVATIVĂ DE MARKETING ONLINE ȘI WEB DESIGN

Principiile noastre de bază constau în comunicare, transparență și onestitate. Fiecare proiect este tratat 

cu interes și pasiune, astfel încât produsul final să fie de calitate și să reflecte cât mai bine identitatea 

clientului. Folosim cele mai noi tehnologii web și implementăm cele mai bune practici atât în materie de 

design cât și în programare, analiză și promovare.

PutePuterea agenției noastre este dată de membrii echipei, fiecare fiind pasionat și expert în domeniul său de 

activitate.

GLOBALDEV
DESPRE



" Visele nu funcționează decât 

dacă luați măsuri. Cea mai sigură 

cale de a vă îndeplini visele este să 

le trăiți. " - Roy T. Bennett

Transformăm ideile
în realitate

Proiecte naționale
și internaționale 
realizate cu succes

100+

Identificare soluții, tendințele din mediul 

online din nișa în care activați și date 

adiționale necesare.

02
Preluare cerințe proiect și documente 

necesare pentru realizarea acestuia.01

Implementare solutii si dezvoltarea 

propriu-zisa a proiectului.
03

Predare proiect (in cazul de website-uri)

Urmarire si optimizare solutii 

implementate (in cazul promovarii 

online).

04

Colaborarea noastră va începe cu o discuție mai extinsă asupra proiectului dumneavoastră, a afacerii și 

stadiului în care vă aflați, astfel încât să identificăm exact ce vi se potrivește cel mai bine din gama noastră de 

servicii. 

De-a lungul realizării proiectului vă vom sta la dispoziție pentru orice nelămurire sau întrebare aveți, astfel 

încât tot procesul să fie cât mai clar, iar produsul final să fie cât mai apropiat de așteptările dumneavoastră.

PROIECT
Etape dezvoltare



Peste 50% dintre potențialii clienți care vor 

vizita site-ul dumneavoastră vor 

interacționa întâi cu varianta site-ului pe 

mobil, de aceea este importantă 

structurarea informației și o interfață cât 

mai prietenoasă. 

UnUn design responsive va fi plăcut 

vizitatorului, ceea ce se va traduce printr-o 

rată de conversie mai mare.

Google analizează cât timp petrec 

utilizatorii pe site, iar astfel va învăța că 

website-ul tău este de calitate, aducându-l 

în primele căutări. 

Site Web Responsive

Promovarea online, în social media (Facebook & Instagram Ads) sau cu ajutorul campaniilor Google Ads se bazează în primul rând pe existența unui website și a unei 

interfețe cât mai atrăgătoare. Designul și optimizarea SEO fiind elemente esențiale în procesul de branding și marketing.

Digital Marketing

Indiferent de tipul afacerii pe care o dețineți, veți avea nevoie de o strategie de 

content marketing pentru a atrage potențiali clienți și pentru a-i converti în clienți 

activi. Conținutul trebuie să fie de calitate, unicat și redactat într-o manieră prin care 

vizitatorii să fie captivați de ceea ce oferiți și să înțeleagă cât mai ușor ideea 

dumneavoastră de afacere.

Prezența online a devenit indispensabilă pentru orice companie care dorește să 

câștige în fața concurenței și care vrea să își consolideze o poziție dominantă în 

sectorul de activitate. Printr-un site web este necesar să reflectați strategia 

dumneavoastră în afaceri, dar și să oferiți potențialilor clienți și parteneri metode de 

interacționare cu compania dumneavoastră .

SERVICII



Configurare temă, module, piese, meniuri de navigare
Instalare și configurare CMS Wordpress
Kit GDPR
Optimizare pe rezoluții (website responsive)
Configurare formular contact/cerere ofertă tip basic
Optimizare SEO basic
Imagini cu drept de utilizare “commercial license”
Panou de administrare securizat și ușor de utilizat
Conținut unicat verificat cu software de plagiarism
Site web tip one page (constă într-o singură pagină web)
Legături cu conturi social media

Integrare locație hartă Google
Recomandat prezentare maxim 3 servicii
Inclus design site web ales de Globaldev (Temă site web)
Configurare și editare design slider/banner

Design personalizat și adaptat business-ului

1h Training de utilizare panou de administrare

Garanție 30 zile

Livrare în 15-20 zile lucrătoare

Creare design Logo 1 variantă (varianta vectorială inclusă)BONUS
Creare pagină Facebook/Instagram (Copertă și Poză Profil)BONUS
Adăugare pe Google MapsBONUS
Legare site web la Search Console și Google AnalyticsBONUS

Site Web Prezentare
One Page

2800 RON
Configurare temă, module, piese, meniuri de navigare
Instalare și configurare CMS Wordpress
Kit GDPR
Optimizare pe rezoluții (website responsive)
Configurare formular contact/cerere ofertă tip basic
Optimizare SEO basic
Imagini cu drept de utilizare “commercial license”
Panou de administrare securizat și ușor de utilizat
Conținut unicat verificat cu software de plagiarism
Maxim 10 pagini
Legături cu conturi social media

Integrare locație hartă Google
Inclus design site web ales de Globaldev (Temă site web)
Configurare și editare design slider/banner

Design personalizat și adaptat business-ului

1h Training de utilizare panou de administrare
Garanție 30 zile

Livrare în 20-25 zile lucrătoare

Creare design Logo 1 variantă (varianta vectorială inclusă)BONUS
Creare pagină Facebook/Instagram (Copertă și Poză Profil)BONUS
Adăugare pe Google MapsBONUS
Legare site web la Search Console și Google AnalyticsBONUS
Secțiune Blog cu 3 Articole de nișăBONUS

Site Web Prezentare
Multiple Page

4200 RON



Configurare temă, module, piese, meniuri de navigare
Instalare și configurare CMS Wordpress
Kit GDPR
Optimizare pe rezoluții (website responsive)
Configurare formular contact/cerere ofertă tip basic
Optimizare SEO basic
Imagini cu drept de utilizare “commercial license”
Panou de administrare securizat și ușor de utilizat
Conținut unicat verificat cu software de plagiarism
Maxim 10 pagini (fără pagini catalog/portofoliu)
Maxim 5 lucrări/produse adăugate în portofoliu/catalog 

Legături cu conturi social media
Integrare locație hartă Google
Inclus design site web ales de Globaldev (Temă site web)
Configurare și editare design slider/banner

Design personalizat și adaptat business-ului

1h Training de utilizare panou de administrare

Garanție 30 zile

Livrare în 20-30 zile lucrătoare

Creare design Logo 1 variantă (varianta vectorială inclusă)BONUS
Creare pagină Facebook/Instagram (Copertă și Poză Profil)BONUS
Adăugare pe Google MapsBONUS
Legare site web la Search Console și Google AnalyticsBONUS
Secțiune Blog cu 3 Articole de nișăBONUS

Site Web Prezentare
Multiple Page cu
catalog/portofoliu5000 RON

Extra Securitate 700 RON
Buton Chat Facebook/Whatsapp/Telefon 400 RON
Live Chat 400 RON
Extra Limbă (dublare website pe subdomeniu) 50% din prețul 

întreg al site-ului

Modul traducere automat în mai multe limbi 300 RON

Configurare Newsletter Basic 500 RON
Integrare Google Analytics și Search Console 400 RON
Devirusare Website 220 RON/h
Analiză website (care nu a fost creat de GlobalDev) 1500 RON

Modificare website conform unor cerințe specifice 220 RON/h

Secțiune Testimoniale (adăugare max 10 recenzii) 500 RON

Introducere și validare date (adăugare lucrări/produse) 150 RON/h

Content writer (creare descriere lucrări/produse) 170 RON/h
Secțiune Portofoliu/Catalog 900 RON
Secțiune Forum Discuții 1300 RON
Modul FlipBook (afișare catalog/broșură) 500 RON

Calculator Preț 220 RON/h

Afișare curs valutar 400 RON

Configurare formular contact avansat (încarcare fișiere) 600 RON

EXTRA SERVICII 
Site Web Prezentare



Configurare temă, module, piese, meniuri de navigare
Instalare și configurare CMS Wordpress
Kit GDPR
Optimizare pe rezoluții (website responsive)
Configurare formular contact/cerere ofertă tip basic
Optimizare SEO basic
Imagini cu drept de utilizare “commercial license”
Panou de administrare securizat și ușor de utilizat
Conținut unicat verificat cu software de plagiarism
Site web tip one page (constă într-o singură pagină web)
Legături cu conturi social media

Integrare locație hartă Google
Prezentare 1 produs (fară posibilitate de extindere)
Inclus design site web ales de Globaldev (Temă site web)
Configurare și editare design slider/banner

Design personalizat și adaptat business-ului

Configurare metodă de plată tip Ramburs/OP

Configurare 1 metodă de livrare (fără modul extern Curier)
1h Training de utilizare panou de administrare

Garanție 30 zile

Livrare în 20-30 zile lucrătoare

Creare design Logo 1 variantă (varianta vectorială inclusă)BONUS
Creare pagină Facebook/Instagram (Copertă și Poză Profil)BONUS
Adăugare pe Google MapsBONUS
Legare site web la Search Console și Google AnalyticsBONUS

Magazin Online One Page 
tip Landing Page

4000 RON
Configurare temă, module, piese, meniuri de navigare
Instalare și configurare CMS Wordpress
Kit GDPR
Optimizare pe rezoluții (website responsive)
Configurare formular contact/cerere ofertă tip basic
Optimizare SEO basic
Imagini cu drept de utilizare “commercial license”
Panou de administrare securizat și ușor de utilizat
Conținut unicat verificat cu software de plagiarism
Adăugare 10 produse simple sau 5 variabile
Legături cu conturi social media

Integrare locație hartă Google
Inclus design site web ales de Globaldev (Temă site web)
Configurare și editare design slider/banner
Design personalizat și adaptat business-ului

Configurare metodă de plată tip Ramburs/OP

Configurare 1 metodă de livrare (fără modul extern Curier)

1h Training de utilizare panou de administrare

Garanție 30 zile

Livrare în 40-45 zile lucrătoare

Creare design Logo 1 variantă (varianta vectorială inclusă)BONUS
Creare pagină Facebook/Instagram (Copertă și Poză Profil)BONUS
Adăugare pe Google MapsBONUS
Legare site web la Search Console și Google AnalyticsBONUS
Creare pagini Detalii Livrare/Detalii Plată/Cum CumpărBONUS

Magazin Online

7500 RON



Extra Securitate 700 RON
Buton Chat Facebook/Whatsapp/Telefon 400 RON
Live Chat 400 RON
Extra Limbă (dublare website pe subdomeniu) 50% din prețul 

întreg al site-ului

Configurare modul traducere automată în mai multe limbi300 RON

Configurare Newsletter Basic 500 RON
Integrare Google Analytics și Search Console 400 RON
Devirusare Website 220 RON/h
Analiză website (care nu a fost creat de GlobalDev) 1500 RON

Modificare website conform unor cerințe specifice 220 RON/h

Secțiune Testimoniale (adăugare max 10 recenzii) 500 RON

Introducere și validare date (adăugare produse) 150 RON/h

Content writer (creare descriere produse) 170 RON/h

Căutare Intuitivă 700 RON
Integrare Modul Plată Online (plată cu cardul/Paypal) 900 RON
Integrare Modul Livrare Curier rapid 900 RON

Integrare Modul Facturare/Gestionare stoc 900 RON

Integrare Modul Facturare Basic 400 RON

Adăugare/Configurare Feed Comparatoare Preț 220 RON/h

Adăugare și Configurare Modul Filtre Produse 700 RON

Personalizare câmpuri checkout (finalizare comandă) 220 RON/h

EXTRA SERVICII
Magazin Online

Adăugare și Configurare Modul accesorii (upsale) 700 RON
Configurare extra zonă de livrare (țară/județ) 700 RON
Formular comandă rapidă pagină produs 500 RON
Câmpuri detalii persoană juridică la finalizare comandă 700 RON
Configurare formular contact avansat (încarcare fișiere) 700 RON

Calculator preț produs 220 RON/h
Configurare modul Multi Currency (prețuri în Euro, $) 220 RON/h
Configurare modul vânzare en-gros 220 RON/h

EXTRA SERVICII 
Magazin Online



Contactare directă hosting pentru eventuale probleme
Configurare CDN
Configurare DNS-uri
Acces la panou de administrare (cPanel)

Subdomenii nelimitate
Filtru email AntiSpam + AntiVirus
Inclus 2 adrese de email personalizate

Configurare SMTP-uri (legare la email extern)BONUS
SSL (securizare site web)BONUS

Servicii Găzduire

2 GB 240 RON/an
3 GB 300 RON/an
5 GB 480 RON/an
15 GB 960 RON/an
IP Dedicat 180 RON/an

Extra adresă email personalizată 50 RON
Cluster SMTP mail 180 RON/an

Creare și configurare max 2 campanii în funcție de obiective
Configurare 1 set/campanie cu 3 reclame personalizate
Analiză Audiență/Concurență
Instalare Facebook Pixel (doar pt site-uri Wordpress)
Consultanță pe tot parcursul desfășurării proiectului
Optimizare și Monitorizare săptămanală
Alocate 10 ore echipă marketing
Alocare a minim 2000 RON/lună și maxim 10000 RON/lună 
către Facebook/Instagram (buget campanie)
* Pentru buget de peste 10000 RON/lună către Facebook
este necesar alocarea a mai mult de 10 ore. Excedentul de 
ore va fi facturat la prețul de 170 RON/h.

Facebook / Instagram Ads  
1. Setup                                                 1500 RON
2. Abonament Lunar                      1500 RON

Creare și configurare 1 campanie în funcție de obiective
Configurare 4-6 anunțuri personalizate cu extensii 
(locație/telefon/link-uri relevante/beneficii)
Analiză cuvinte cheie/Concurență
Consultanță pe tot parcursul desfășurării proiectului
Optimizare și Monitorizare săptămanală
Alocate 10 ore echipă marketing
Alocare a minim 2000 RON/lună și maxim 10000 RON/lună 
către Google (buget campanie)
* Pentru buget de peste 10000 RON/lună către Facebook
este necesar alocarea a mai mult de 10 ore. Excedentul de 
ore va fi facturat la prețul de 170 RON/h.

Promovare Google Ads  
1. Setup                                                 1500 RON
2. Abonament Lunar                      1500 RON



Număr postări Facebook: 30 

Număr maxim cuvinte per postare: 

50 

Termen livrare: 20-30 zile

30 Postări Facebook
Max 50

2000 RON

Număr postări Facebook: 16 

Număr maxim cuvinte per postare: 

50 

Termen livrare: 20-30 zile

16 Postări Facebook
Max 50

1200 RON

Număr postări Facebook: 8

Număr maxim cuvinte per postare: 

50 

Termen livrare: 20-30 zile

8 Postări Facebook 
Max 50

700 RON

Număr postări Facebook: 4

Număr maxim cuvinte per postare: 

50 

Termen livrare: 20-30 zile

4 Postări Facebook 
Max 50

400 RON

Număr articole: 8

Număr maxim cuvinte per articol: 

1000 

Termen livrare: 20-30 zile

8 Articole Max 1000

1600 RON

Număr articole: 4

Număr maxim cuvinte per articol: 

1000 

Termen livrare: 20-30 zile

4 Articole Max 1000

1000 RON

Număr articole: 8

Număr maxim cuvinte per articol: 

500 

Termen livrare: 20-30 zile

8 Articole Max 500

1000 RON

Număr articole: 4 

Număr maxim cuvinte per articol: 

500 

Termen livrare: 20-30 zile

4 Articole Max 500

600 RON

SERVICII CONTENT WRITING



Prețurile pachetelor de postări se aplică și la postările pentru LinkedIn și Pinterest.

Număr postări Instagram: 30

Număr maxim cuvinte per postare: 

50 

Termen livrare: 20-30 zile

30 Postări Google
My Business Max 50

2000 RON

Număr postări Instagram: 16 

Număr maxim cuvinte per postare: 

50 

Termen livrare: 20-30 zile

16 Postări Google
My Business Max 50

1200 RON

Număr postări Instagram: 8 

Număr maxim cuvinte per postare: 

50 

Termen livrare: 20-30 zile

8 Postări Google
My Business Max 50

700 RON

Număr postări Instagram: 4 

Număr maxim cuvinte per postare: 

50 

Termen livrare: 20-30 zile

4 Postări Google
My Business Max 50

400 RON

Număr postări Instagram: 30

Număr maxim cuvinte per postare: 

50 

Termen livrare: 20-30 zile

30 Postări Instagram
Max 50

2000 RON

Număr postări Instagram: 16 

Număr maxim cuvinte per postare: 

50 

Termen livrare: 20-30 zile

16 Postări Instagram
Max 50

1200 RON

Număr postări Instagram: 8 

Număr maxim cuvinte per postare: 

50 

Termen livrare: 20-30 zile

8 Postări Instagram
Max 50

700 RON

Număr postări Instagram: 4 

Număr maxim cuvinte per postare: 

50 

Termen livrare: 20-30 zile

4 Postări Instagram
Max 50

400 RON



1. Introducere
În procesul de creare a site-ului, o parte foarte importantă reprezintă crearea unui conținut de 
calitate, original, care să stârnească interesul publicul și să prezinte cât mai bine domeniul 
pentru care site-ul a fost creat.
DinDin punct de vedere al indexării Google, în anumite cazuri, conținutul site-ului este atât de 
important încât poate să fie de ajuns în a ajunge printre primele rezultate în cadrul căutărilor 
efectuate pe Google.

2. Povești de succes folosind serviciul de Content Writing Globaldev
1. CraiovaTraduceri.ro
Pentru a fi cât mai ușor de găsit și a menține cititorii interesați, pe lângă conținutul de calitate 
creat pentru site, au fost create și postări originale pe pagina Facebook. În acest moment se 
găsește ca al doilea rezultat al căutării “Birou Traduceri Craiova”.

2. NatyDelice.ro
CCrearea unui nou site într-un domeniu greu de intrat precum o cofetărie poate să fie o provocare 
destul de mare. Această provocare am trecut-o cu brio, folosind tehnici de copywrite atent 
selecționate și aplicate de-a lungul procesului de dezvoltare a site-ului. Împreună cu o perioadă 
de promovare pe Google, tehnicile noastre au adus și rezultatele mult dorite, astfel azi putem să 
ne mândrim printr-un site care se găsește ca prim rezultat în căutarea Google “Laborator 
cofetărie Sibiu”.

3. ForeverKiddo.ro
UnUn loc al copilăriei, ForeverKiddo a fost creat în scopul organizării de petreceri pentru copii, 
oferindu-le acestora un loc de joacă în siguranță în care să își serbeze ziua de naștere alături de 
prieteni și familie. De asemenea și această nișă este una greu de pătruns, dar doar după puțin 
timp după crearea site-ului și a postărilor captivante pe pagina de Facebook, au venit și 
rezultatele, astfel ForeverKiddo se găsește pe locul 3 în căutările Google “Petreceri copii 
Craiova”. 

Importanța Copywrite de calitate
Studiu de caz I



1. Introducere
ConciergePattaya.com are la bază oferirea de servicii de concierge în Thailanda, fiind un site complex. Echipa GlobalDev a fost contractată pentru a 
efectua o optimizare SEO, creșterea ratei de conversie și a vizibilității, atât din punct de vedere al promovării online cât și din punct de vedere al 
căutărilor organice.

2. Datele inițiale
Punctul de plecare spre obținerea unor rezultate de durată a constat în:
1. Analiza gradului de acoperire a cuvintelor cheie
2. Analiza vitezei de încarcare a site-ului
3. Analiza reclamelor active

+60% creștere like-uri la pagina Facebook (în 8 luni)

75 clienți potențiali din reclame 1.8s Viteză încărcare Desktop
5.8s Viteză încărcare Mobil80 clienți potențiali din căutări organice(Google)

3. Soluții implementate și rezultate
În urmă analizei efectuate s-au luat următoarele măsuri: 
1. Crearea de articole care să stârnească interesul publicului și să prezinte cât mai bine serviciile oferite
2. Îmbunătățirea SEO a site-ului (viteza de încărcare a site-ului și experiența clienților pe site au un impact mare asupra căutărilor organice Google, 
de altfel și punctajul și rezultatul reclamelor este afectat)
3. Redesign meniu navigare (mobil și desktop), implementarea funcției de căutare pe site și eliminarea elementelor care nu sunt necesare 
4.4. Optimizarea reclamelor (folosirea unei strategii corecte de conversie față de tipul de servicii oferite, îmbunătățirea structurii reclamelor și a extensiei 
acestora)
5. Crearea de postări care să stârnească interesul publicului pe Facebook, Line, Google, LinkedIn, Twitter, Instagram

20 clienți potențiali din reclame 13s Viteză încărcare Desktop
40s Viteză încărcare Mobil30 clienți potențiali din căutări organice(Google)

Importanța promovarii online
Studiu de caz II



1. Introducere
MagazinulMagic.ro este un magazin online cu peste 2000 produse variate care a fost înființat în 
2012 pe platforma Magento și care întâmpină probleme precum o încărcare lentă a site-ului și  
funcționalități/design incomplete din feedbackul clienților. 
EEchipa GlobalDev a fost contractată pentru a efectua o optimizare SEO și redesign în scopul 
îmbunătățirii experienței utilizatorilor și o mai bună indexare în Google, primul pas constând în 
migrarea de pe Magento pe Wordpress, urmat de partea de redesign și optimizare SEO 
Avansată.

2. Datele inițiale ale site-ului
Partea de analiză a avut ca punct de început verificarea link-urilor externe, astfel încât migrarea 
să nu afecteze ranking-ul Google al site-ului într-un mod negativ și de asemenea s-a realizat o 
analiză asupra gradului de interes al publicului în momentul de pornire a proiectului, precum și 
viteza de încărcare a acestuia.

69.9% Rata respingere 7.8s Viteză încărcare Desktop
22.8s Viteză încărcare Mobil10 clienți/zi din căutări organice(Google)

3. Soluții implementate și rezultate
In urma analizei efectuate s-au luat urmatoarele măsuri:
1. Migrarea de pe Magento pe Wordpress (numărul de produse permite utilizarea acestei 
platforme)
2. Redesign al site-ului punând în evidență datele cele mai importante pentru a fi ușor de 
identificat de către clienți
3.3. Optimizarea SEO on page - creșterea punctajului SEO și de asemenea îmbunătățirea vitezei 
de încărcare a site-ului

56.91% Rata respingere 1.6s Viteză încărcare Desktop
5.4s Viteză încărcare Mobil

Triplare volum comenzi
87 clienți/zi din căutări organice(Google)

Importanța SEO
Studiu de caz III



Str. Ștefan cel Mare, nr 97
Loc Craiova, Jud Dolj

contact@globaldev.ro
globaldev.ro@gmail.com
www.globaldev.ro

(+40) 763 715 672

CONTACT
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