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Autoeditables, adaptables al dispositiu, adaptables a tu!

Promoció de webs assequibles i socials
Qui som
Som un equip de persones que programem i dissenyem compromeses amb 
la nostra societat, i que creiem que les noves tecnologies han de estar a 
l’abast de tothom.

Què pretenem
Aportar els nostres coneixements per tal de possibilitar que tant les petites 
iniciatives com les grans puguin tenir el seu espai web.

Què oferim
• Assessorament tecnològic, creació de webs i xarxes de col·laboració 

utilitzant  programari  lliure  per  a  oferir  solucions  robustes  amb  un 
temps de desenvolupament menor i a un preu ajustat.

• Participar  desinteressadament  en  iniciatives  socials  que  ajudin  a 
crear un món més just i sostenible.

Com són els nostres webs
Són webs modulars i assequibles que s’adapten a les necessitats de cada 
organització i poden anar creixent en funcionalitat si així es desitja.
Com a base de les nostres webs utilitzem Drupal, que és un dels gestors 
de continguts més provats, amb més prestacions i que compta amb una 
molt  amplia  comunitat  de  professionals  que  mantenen  i  amplien  les 
prestacions del software.
Amb Drupal podeu:

• Reduir costos perque és software lliure i permet desenvolupar més 
ràpid

• Garantir la seguretat de les vostres dades.
• Canviar de proveïdor informàtic sense cap problema.
• Modificar el contingut del vostre web vosaltres mateixos com si fós un 

editor de text.
Això permet tenir una web dinàmica i actualitzada en tot moment.

Tipus de webs

Web bàsica
El preu d’aquest web és de 275 € + IVA
Consta de 6 planes auto editables.

• Inici (1)
• Intenció (2)
• Qui som (3)
• Que fem (4)
• On som (amb mapa de google maps) (5)
• Formulari de contacte (6)

El nom d'aquestes planes tant com el contingut es variable en 
funció de les necessitats del client.
Link de la mostra -> http://basic.solinforcom.es
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1 - Plana Inici.
Descriu breument 

l' organització i què pot 
trobar el visitant en el web.
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2 - Plana Intenció.
Descriu quina es la filosofia de l'organització

3 - Plana Qui som.
Descriu l'equip de l'organització

5 - Plana On som.
Descriu la localització de l'organització amb 

un planell interactiu de Google maps

4 - Plana Què fem.
Descriu quins productes i/o serveis ofereix

 l'organització

6 - Plana Formulari de contacte.
Formulari per contactar amb l'organització

mailto:info@camaleonwebs.com
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Web bàsica amb mòdul de noticies / blog
El preu d’aquest web és de 325 € + IVA
Link de la mostra -> http://basicnoticies.solinforcom.es
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Mostra d'una noticia concreta

Plana Inici  amb últimes noticies en 
portada

Plana Noticies amb un bloc lateral 
que conté un menú amb les noticies 

agrupades per mesos

mailto:info@camaleonwebs.com
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Web bàsica adaptada a dispositius mòbils
Aquest tipus de web detecta quan es visita des d'un dispositiu mòbil i adapta el format i contingut per aquest dispositiu.
El preu d’aquest web és de 375 € + IVA (web bàsic + adaptació a dispositius mòbils)
Aquest tipus de web també es pot fer més complexe amb pressupost segons requeriments.
Link de la mostra -> http://movil.solinforcom.es
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Vista del web des d'una pantalla de PC 
amb el format i estils òptims per aquesta 

pantalla.

Menú adaptat per facilitar la 
manipulació a través de 

pantalles tàctils de dispositius 
mòbils.

Format del contingut adaptat 
al tamany del dispositiu, per 

no tenir que fer scroll 
horitzontal.

Les imatges s'adapten 
automàticament a la mida del 

dispositiu, per facilitar la 
visualització.

Vista del mateix web des d'una pantalla de mòbil.
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Web bàsic amb tots els mòduls que es poden afegir
Mòduls:

• Multidioma (inclou idioma per defecte + 1 idioma) 100€ + 50€ per cada idioma addicional
• Menú amb submenús 50 €
• Formulari de comanda 50 €
• Banner superior amb imatges i/o text canviant (auto gestionat pel client) 50 €
• Banner lateral amb imatges i/o text canviant (auto gestionat pel client) 50 €
• Notícies o blog 50 €
• Calendari amb gestió d’esdeveniments 50 €
• Tipus de contingut personalitzat 50 €
• Integració amb xarxes socials (Facebook, etc) 50 €

Link de la mostra -> http://basicfull.solinforcom.es
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Plana Inici  en Català

Plana Inici  en Castellà
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Detall d'alguns mòduls del web:
- Banner superior
- Banner latreral
- Commutador d'idioma
- Bloc amb menús o contingut específic

Detall de submenú per poder estructurar millor 
els continguts del web.

Detall del mòdul Calendari.
Permet lincar a contingut  del web 
(cursos) vinculat a dates concretes.

Detall del Formulari personalitzat 
que permet fer inscripcions (o  
comandes ), enviar confirmacions i 
mostrar totes les inscripcions en 
una graella administrada pel 
propietari del web.

Detall del blok lateral d'integració amb Facebook.

mailto:info@camaleonwebs.com
http://www.camaleonwebs.com/
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Web portafoli
El preu d’aquest web és de 675 € + IVA
A més a més del web bàsic consta de les següents planes:

• Noticies i blog
• Porta-foli de treballs o exposició de productes – serveis (il·limitats)
• Usuaris registrats (poden afegir comentaris a les noticies o blog si el propietari del web ho autoritza)

Link de la mostra -> http://mig.solinforcom.es
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Detall de la plana Inici amb:
- Projectes destacats a portada
- Últimes noticies en portada

Detall de la plana Projectes amb:
- Resum de projectes
- Bloc amb menú dels projectes

Detall d'un projecte concret amb el 
text explicatiu i les seves imatges 
en miniatura.

Detall del passa imatges incorporat 
a cada projecte, que amplia les 
imatges en miniatura.

mailto:info@camaleonwebs.com
http://www.camaleonwebs.com/
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Web botiga online
El preu d’aquest web és de 900 € + IVA
A més a més del web portafoli, aquest web consta dels següents mòduls: 

• Tenda virtual (catàleg de productes, cistella de la compra)
• Passarel·la de pagament ( Procés de pagament amb tarja, transferència, etc.)

Link de la mostra -> http://tenda.solinforcom.es
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Detall de la plana Inici amb:
- Menú del catàleg en  portada
- Formulari de registre pels clients

Detall de la plana d'un producte 
amb les seves característiques i el 
missatge de que ha estat afegit a la 
cistella de la compra.

Detall de la cistella de la compra.

Detall del pagament de la compra.

http://tenda.solinforcom.es/
mailto:info@camaleonwebs.com
http://www.camaleonwebs.com/
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Webs i aplicacions web a mida
Es denomina aplicació web a aquelles aplicacions que els usuaris poden utilitzar accedint a un servidor web a través d'Internet o d'una intranet mitjançant 
un navegador.
Les aplicacions web són populars a causa del pràctic del navegador web, a la independència del sistema operatiu, així com a la facilitat per actualitzar i 
mantenir aplicacions web sense instal·lar programari a milers d'usuaris potencials 
El preu seria segons pressupost, tenint en compte els requeriments del client i la dificultat d'execució.

Mòduls Personalitzats
També existeix la possibilitat d’afegir mòduls específics amb una funcionalitat concreta als webs esmentats, segons demanda del client, amb pressupost a 
part.

Els preus de la nostra oferta de webs

• Inclouen:
• Personalització de la web amb el logotip i els colors corporatius del client (en personalitzacions més complexes caldria estudiar el cost del 

temps extra).
• Instal·lació dels arxius en el servidor.
• Instruccions per la modificació dels continguts del web.

• No inclouen:
• 18% IVA.
• Mecanografiat dels continguts del web (text), fotografies ni logotips, aquest material el proporciona el client.
• Contractació del domini.
• Contractació del hosting (servidor on allotjar el web).
• Quota de hosting anual.

* Consultar serveis addicionals pels preus.

Requisits necessaris pel funcionament del web.
● El hosting ha de permetre llenguatge php i base de dades MySql.

Plaç de lliurament: 25 dies hàbils, a partir de la signatura i recepció del material necessari.
Pagament: paga i senyal del 50% del pressupost un cop signat el contracte. L'altre 50% es pagarà un cop validat el projecte, abans de pujar el 
web al servidor.
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Mostres de dissenys
Aquestes son algunes mostres de les maquetes realitzades, en podem fer moltes més adaptant el disseny als colors corporatius del client.
Si algú ho requereix podem fer dissenys més elaborats per encàrrec i sota aprovació de pressupost.

www.camaleonwebs.com info@camaleonwebs.com 93 848 00 26 658 78 33 58 C/ Mas d’en Sala, nº 6, baixos 1ª, 08460, Santa Maria de Palautordera plana: 11

mailto:info@camaleonwebs.com
http://www.camaleonwebs.com/


Autoeditables, adaptables al dispositiu, adaptables a tu!

Serveis web addicionals
● Contractació del domini 10 €
● Contractació del hosting i configuració del compte de correu 10 €
● Hosting anual amb la configuració necessària pel funcionament del web i comptes de correu entre 25 € i 60 € (segons requeriments del web).
● Indexació del web en cercadors.
● Mecanografiat del text en format html i col·locació de les fotos de les planes de la web 5 € x plana (el text en format digital “.doc” i les fotos les 

proporciona el client).
● Configuració i estructuració del catàleg de productes (alta de tipus de productes específics).
● Personalització més complerta del web.
● Creació del logotip.
● Presa de fotos i retoc de les mateixes.
● Suport en la gestió del web:

○ Tiquets 10 h. 170 €
○ Tiquets 20 h. 300 €
○ Tiquets 30 h. 390 €

Serveis dels nostres col·laboradors
En la nostre filosofia de funcionament entra el concepte de treball en xarxa, compartint recursos, coneixements i habilitats. Per aquest motiu col·laborem 
amb altres professionals i organitzacions, per tal d’oferir als nostres clients un ventall més ampli de serveis a un millor preu.

● Reparació i manteniment de PC
● Campanyes de comunicació
● Servei d'impremta

Per qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.
Estudi i pressupost sense cap compromís.
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