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Profesional, modern, UMAN
Despre noi

Compania a luat naștere din dorința de a realiza proiecte 
online ambițioase și de a mulțumi orice client, fie el cât se 
poate de pretențios. De aici și numele – Webcept (Website 
Concept) – înseamnă dorința de a crea website-uri inovative, 
moderne și eficiente.

Oferim servicii digitale complete, ceea ce înseamnă că putem 
prelua ideea ta și o putem transforma într-o afacere cu 
personalitate, deoarece avem în portofoliu toate serviciile 
necesare: branding, grafică, scriere de conținut, crearea 
website-ului, găzduire în cloud, domeniu și mentenanța de 
după creare.



Website Gratuit în perioada
Stării de Urgență

UMAN

În luna martie 2020 am conștientizat că este nevoie de cooperare între antreprenori pentru a putea depăși

această perioadă și că noi, societățile din domeniul IT, putem să acordăm o mână de ajutor celor care vor

să fie vizibili online.

Zis și făcut. Am creat o postare pe Facebook care a atras sute de comentarii. Pentru că menționasem că

nu vom solicita un onorariu, mulți credeau că nu ne vom ține de cuvânt și că este vorba doar de marketing.

Da, a fost și marketing, ne-a ajutat mult să ne promovăm, dar nu asta a fost ținta noastră. Experiența pe

care știam că o vom dobândi a fost motivul și scopul nostru. Ajutorul oferit afacerilor neinițiate încă online

a venit ca un bonus, un cadou oferit de noi antreprenorilor.

Ținem să mulțumim tuturor antreprenorilor care au avut încrederea să își lase prezența online în mâinile

noastre și suntem convinși că am primit destulă energie pozitivă din partea lor văzând că am reușit să le

generăm suficiente încasări cât să își mențină sau chiar să își crească profitabilitatea.



STATISTICI
50+

Numărul
Proiectelor

01

100,000+ RON

Valoarea
Proiectelor

02

45 zile
Timp de
execuție

03

2 tipuri

Magazine Online
Website de prezentare

04

https://www.youtube.com/watch?v=6GUhnyfRupM



WEB & DEVELOPMENT
Servicii oferite

Website de prezentare Magazin TECDOC

Soluții dedicate Aplicații mobile

Magazin Online

Licență TECDOC



Design personalizat

Aspect unic și

personalizat în funcție

de dorințele clientului.

Panou administrare

Adăugați, modificați

sau ștergeți produsele, 

fie modificați conținutul

website-ului.

Administrare stocuri

Funcție de administare

stocuri integrată în 

panoul de administrare.

Încărcare rapidă

Monitorizăm constant și 

îmbunătățim timpul de 

încărcare al website-ului.

Realizare
Magazin Online

Web & Development

Considerăm că piața de agenții web este

foarte mare, dar nu toate agențiile sunt

orientate către nevoile clientului. Din acest

motiv, considerăm că este mult mai important

să ne înțelegem clienții decât să facem un

simplu website fără personalitate.



Design personalizat

Aspect unic și

personalizat în funcție de 

dorințele clientului.

Panou administrare

Adăugați, modificați

sau ștergeți conținutul

website-ului.

Compatibilitate GDPR

Nu trebuie să îți faci griji 

pentru implementarea 

protecției datelor pe 

website-ul tău.

Email personalizat

Creare și asistență la 

configurarea email-urilor 

pe dispozitivele tale.

Website de
Prezentare

Web & Development

Nu ai un website de prezentare unde să îți pui în

valoare afacerea? Creează unul alături de noi!

Suntem o echipă dedicată satisfacerii nevoilor

clienților noștri.



Web & Development

Magazin TECDOC
TECDOC este cea mai completă bază de date cu produse

din domeniul pieselor auto. Catalogul TecDoc permite

identificarea precisă a vehiculelor și o căutare rapidă a

pieselor de schimb necesare.

Se pot folosi căutări, precum: seria de șasiu a vehiculului,

codul piesei, marca, modelul, anul de fabricație și

motorizarea mașinii sau doar cuvinte cheie din numele

sau descrierea produsului.

Serie de șasiu

Puteți căuta mașina printr-un 

câmp de căutare prin seria

de șasiu. Fără model, fără

motorizare.

Codul de produs

Îți afișăm toate rezultatele plus 

produsele asemănătoare

codului tău de produs.

Caută mașina

Nu știi seria de șasiu sau 

codul de produs? Caută după 

marca mașinii sau modelul 

acesteia.



110 000 tipuri de vehicule

Obținerea licenței TECDOC

Experiența noastră în colaborarea cu

TecAlliance vă poate ajuta să obțineți un

preț avantajos al licenței TECDOC.

Noi vom completa cererea dumneavoastră

de licențiere și vă vom obține cel mai bun

preț.

Licență TECDOC
Web & Development

6.6 milioane de piese disponibile

700+ branduri și producători

48 categorii de produse

Magazin Online de piese auto (WEB SHOP)

Aplicație Android / iOS de cumpărare a 
pieselor auto (Mobile App Shop)

Fișa tehnică a produselor

Vă puteți construi propriul magazin online

de piese auto.

Puteți avea propria aplicație mobilă unde

să vindeți piesele auto.

Un număr foarte mare de produse vin cu

fișa tehnică inclusă.



03.

Realizare și
Testare

02.

Documentație 
și Brief

01.

Stabilirea
nevoilor

Soluții dedicate
În zilele noastre, digitalizarea și automatizarea afacerii
reprezintă un proces necesar ce are ca scop creșterea
productivității companiei.

Printre exemple de soluții dedicate putem enumera: 
sistem de rezervări hoteliere, meniuri digitale cu cod 
QR, gestiune stocuri, gestionarea clienților, sistem de 
livrări și configurarea comenzilor și lista poate
continua la nesfârșit, în funcție de nevoile afacerii tale.

Web & Development



03.

Mentenanță
Lunară

02.

Aplicații
iOS

01.

Aplicații
Android

Aplicații mobile
Clienții s-au modernizat, generațiile se schimbă. Toată
lumea are în posesie cel puțin un telefon mobil pe care 
îl poate folosi pentru a descărca aplicația ta. 

Imaginează-ți cât de ușor este să ai o aplicație din 
care să îți faci cumpărăturile, să comanzi mâncare, să
rezervi o cameră de hotel sau să îți amintești când ai 
făcut ultima revizie la mașină.

Dacă ție ți-ar plăcea una dintre ideile de mai sus, fii
sigur că și clienților tăi le-ar fi de folos.

Web & Development



Mentenanță website Optimizare viteză

Modernizare, depanare și

actualizare website.

Stabilim cauzele unei 

încărcări slabe și le reparăm.

Chiar dacă un website este finalizat și funcțional, acesta are nevoie de mentenanță și actualizări pentru a 

funcționa perfect și pentru a fi relevant.

Mentenanță & Optimizare
Servicii oferite



Mentenanță website
Mentenanță & Optimizare

Mentenanța unui website implică acțiuni de

modernizare, depanare și actualizare ale unui

website.

Fie că ai nevoie de actualizarea CMS-ului sau ale

unor module instalate pe acesta, fie că este nevoie

de o modificare minoră sau, în cazul nefericit, o

defecțiune împiedică website-ul să funcționeze

corect, noi te putem ajuta.



Optimizare viteză
Mentenanță & Optimizare

Utilizăm sisteme și unelte de generare a

rapoartelor de încărcare, stabilim care sunt

cauzele problemei și remediem tot ce este

necesar. Cele mai frecvente probleme întâlnite

sunt:

• Serverul sau găzduirea nu sunt potrivite;

• Paginile sunt prea încărcate;

• HTML/CSS/JS fără optimizare;

• Caching inexistent;

• CDN nu este folosit;

• Imagini neoptimizate sau formate ineficiente.



Optimizare SEO

Servicii oferite



Optimizare SEO
Servicii oferite

Ne preocupăm de aspectele principale ale

optimizării SEO on page, cum ar fi:

1. Audit SEO;

2. Stabilirea cuvintelor cheie;

3. Analizarea competitorilor direcți;

4. Verificarea și optimizarea conținutului;

5. Optimizarea imaginilor pentru o indexare mai

bună;

6. Măsurarea rezultatelor și generarea rapoartelor

periodice.



CONȚINUT & CONSULTANȚĂ
Servicii oferite

Scriere conținut Verificare conținut

Implementare GDPR Social Media Management



Scriere conținut
Conținut & Consultanță

Am început activitatea prin scrierea conținutului pentru website-urile

clienților noștri. Cu timpul, ne-am perfecționat și ne-am extins aria

de servicii, putând elabora:

• Conținut website;

• Descriere de produs;

• Articole de blog;

• Texte și descrieri pentru Social Media;

• Documente și documentație;

• Strategii Call-to-action;

• Articole SEO;

• Conținut newsletter;

• și cu siguranță putem mai mult de atât.



03.

Corectăm 
greșelile

02.

Reformulăm

01.

Înțelegem 
textul

Verificare conținut
Avem norocul de a lucra cu o echipă tânără și plină de 
profesioniști, de aceea putem verifica și corecta orice
tip de document. Totuși, iată câteva exemple:

• Conținut website;
• Documente oficiale;
• Fișe tehnice;
• Documentație;
• Strategii sau planuri de acțiune;
• Descrieri de produs;
• și orice alt tip de conținut format din litere și cifre.

Conținut & Consultanță



Implementare GDPR
Conținut & Consultanță

Regulamentul General Pentru Protecția Datelor este

legea ce reglementează modul de prelucrare,

stocare și protecție a datelor cu caracter personal.

Această lege se adresează tuturor companiilor ce

au sediul sau desfășoară activități comerciale pe

teritoriul Uniunii Europene.

Conform clasificării datelor cu caracter personal și

a definirii acestora, toate website-urile existente și

accesibile intră în posesia datelor cu caracter

personal.

Implementare 
GDPR

Consimțământ
prelucrare date

Termeni și condiții

Minimizarea
datelor colectate

Optimizarea
mail-urilor

Securizarea
datelor

Implementare
formulare



Social Media Management
Conținut & Consultanță

Nu știm exact câte persoane folosesc zilnic platformele de Social

Media. Totuși, nu cunoaștem pe nimeni care să nu aibă cont pe cel

puțin o platformă, indiferent de vârstă.

Poți atrage foarte mulți clienți noi prin intermediul postărilor

calitative. De asemenea, poți comunica prin chat-ul aplicației și

fideliza clienții actuali.

La fel de ușor poți distribui fotografii de la birou, poți să postezi

ultimele lucrări sau întreg portofoliul pe care l-ai contruit. Nu vedem

niciun dezavantaj în platformele de Social Media. Tu vezi?



Branding &
Grafică

Servicii oferite

Logo & 
Branding

Concept 
website

Elemente 
digitale

Grafică 
aplicații 
mobile

Grafică 
print



Logo & Branding
Branding & Design

Logo-ul este identificarea vizuală a companiei tale, este cartea

acesteia de vizită. Crearea de logo, cărți de vizită, antet pagină,

bannere și toate celelalte elemente vizuale sunt necesare pentru

o identificare mai ușoară a afacerii tale.

Pentru fiecare logo creat folosim formula “KISS” (Keep It Short

(and) Simple).

03.

Identitate 
vizuală

02.

Brief

01.

Consultare



Grafică print
Datorită faptului că avem experiență îndelungată în
conceperea elementelor grafice, te putem ajuta cu 
materiale precum:

• Afișe publicitare;
• Roll-up și flyere;
• Coperți și cataloage;
• Broșuri și pliante;
• și multe altele.

Branding & Design



Elemente digitale
Branding & Design

Cel mai simplu, îți sugerăm să navighezi pe Google,

pe Facebook, pe Instagram și pe orice site îți

dorești. Vei regăsi acolo toate elementele de

design pe care ți le poți imagina. Noi îți vom da

doar câteva exemple:

• Infografice;

• Ads-uri și bannere;

• Coperțile conturilor Social Media;

• Postările pe platformele Social Media;

• eBooks & Prezentări PowerPoint;

• Design de website sau aplicații de mobil;

• Landing page design.



Concept website
Branding & Design

Datorită experienței noastre în domeniu, ne putem da seama

repede ce fel de website îți dorești și îți vom propune cea mai

bună variantă de design. Ne vom ocupa de:

• Aspectul general;

• Pagini personalizate;

• Header & Footer;

• Culori;

• Elemente de design (bannere, formulare etc.);

• și multe alte elemente necesare contrucției unui website.

03.

Revizuire

02.

Schiță & 
Design

01.

Viziune & 
Brief



Grafică aplicații mobile
Branding & Design

Prima etapă din contrucția unei aplicații pentru smartphone o

constituie crearea designului. Aici trebuie să ținem cont de mai mulți

factori: simplitate, accesibilitate, aspect modern, ușurința de utilizare

și adaptarea pentru toate tipurile de dispozitiv.

Partea bună este că aceste griji nu mai sunt ale tale. Le vom prelua

noi și vom face designul aplicației tale să arate exact ca în

așteptările tale.



Găzduire în CLOUD
Găzduire web

Folosim infrastructură performantă pentru a putea

livra clienților noștri cea mai bună găzduire web în

CLOUD, în parteneriat cu furnizori naționali și

internaționali de infrastructură CLOUD.

Pentru o cotație de preț, ne puteți contacta și vă

putem prezenta ofertele noastre.

https://webcept.ro
Cloud Hosting



Domenii .ro și 
internaționale

Domenii de internet

Suntem, totodată, furnizori de domenii .ro și domenii

internaționale:

• Ro

• Com

• Net

• Org

• și multe altele

https://webcept.ro

Înregistrare de 
domenii



Suport Tehnic 24/7
Contact

Comercial Luni – Vineri (09:00 – 18:00)

Financiar Luni – Vineri (09:00 – 18:00)

Suport Tehnic – Non-Stop
Telefonic

Contactează-ne telefonic la 

numerele 0730 934 711 și 

0740 528 948.

Email

Ne poți scrie un email la adresa 

de office contact@webcept.ro LiveChat

Ne putem conecta rapid prin 

chat-ul din partea dreaptă a 

paginii de pe website-ul nostru.



Cum ne conectăm?
Contact

Avem mai multe modalități de a comunica, după cum

am enumerat și anterior.

Ne putem scrie prin Email, putem conversa în timp real

prin LiveChat, putem discuta telefonic sau putem stabili

o întâlnire.

Sediu social

Str. Argentina, nr. 25, Sector 1,

Municipiul București

Telefon & Email

0730 934 711 / 0740 528 948

contact@webcept.ro
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Vă așteptăm
pe website!
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