
Hər vaxtınız xeyirli olsun, 
Ən qısa zaman ərzində, son dərəcə MÜASİR və cəlb edici ilk baxışda "Vauu" effekt yaradacaq veb-sayta sahib olmaq istəyirsiniz? 
 
Bir domain alırsız və biz Sizə müasir üslübda tərtib edilmiş dizayna malik veb-sayt və onu idarə etmək üçün proqram təqdim edirik. 
Time4Soft: "Veb sayt hazırlamq və proqram yazmaq bizim ən çox sevdiyimiz işdir, bu sahədə 13 il təcrübəmiz var" 
 
Üstünlüklərimiz: 
1) Tam funksional veb-sayt. 
2) 7/24 saat onlayn təmənnasız texniki dəstək ilə birlikdə, CMS (kontent idarə etmə sistemi) lisenziya ilə təmin edilir. 
3) 4-dən çox dil dəstəyi təmin edilir (AZ, TR, RU, EN +). 
4) Son dərəcə muasir Web kreativ dizayn təmin edilir. 
5) Məlumat bazası hazırlanır və təmin edilir. 
6) Proqram təminatı təmin edilir. 
7) Hostinq xidməti təmin edilir (Shared, VPS, Dedicated). 
8) Təhlükəsizlik 7/24 təmin edilir. 
 
Bütün bunlarla Siz az büdcə ilə peşəkar veb-sayta sahib olursunuz. 
 
Elə indicə bizimlə əlaqə saxlayın. 
Satış üzrə əməkdaşımız bu mövzu ilə əlaqəli sizin hər bir sualınaza cavab verməyə hazırdır. 
 
Website: www.time4soft.com 
Id: Time4Soft 
Telefon: (050) 345 83 88 
 
Heç bir risk yoxdur, Söz - Möhürümüzdür və Keyfiyyət - Zəmanətimizdir! 
 
Time4Soft: "Veb sayt hazırlamq və proqram yazmaq bizim ən çox sevdiyimiz işdir, bu sahədə 13 il təcrübəmiz var" 
 
Hörmətlə, 
Time4Soft kollektivi
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Добрый день, 
Желаете стать владельцем современного, привлекательного и при первом взгляде с "Ваууу" эффектом веб сайта то свяжитесь снами 
сейчас. 
 
Вы просто покупаете домен, а мы предоставляем вам веб сайт с современным дизайном и программу для управление веб сайта. 
 
Наши преимущества: 
1) Полнофункциональный веб сайт. 
2) Предоставляется лицензия для CMS (система управления контентом) и 7/24 онлайн поддержка. 
3) Поддержка 4+ языков (AZ, TR, RU, EN, +). 
4) Предоставляется веб-дизайн. 
5) Предоставляется база данных. 
6) Предоставляется программное обеспечение. 
7) Предоставляется услуга хостинга (Shared, VPS, Dedicated). 
8) Безопасность обеспечивается 7/24. 
 
+ Графический Дизайн, SEO, SMM и рассылка е-маил реклам! 
 
При этом у вас будет профессиональный веб сайт при небольшом бюджете. 
 
Свяжитесь с нами сейчас. 
Наши представители по продаже готовы ответить на любые ваши вопросы в этой сфере. 
 
Website: www.time4soft.com 
Id: Time4soft 
Telefon: (050) 345 83 88 
 
Без риска, Cлово - наша Печать и Качество - наша Гарантия! 
 
С уважением, 
Коллектив Time4soft
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