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CE ESTE VARIENT?

VAIENT este o platformă de știri și reviste. Are un design curat, 
receptiv și ușor de utilizat. Puteți gestiona aproape tot ce există în
site-ul dvs. cu ajutorul panoului de administrare puternic.

Este un sistem multi-autor și toți autorii au propriul panou pentru a-
și gestiona postările. Are un sistem de agregare RSS și îl puteți
folosi ca script automat. Este securizat, optimizat SEO, rapid și ușor
de utilizat.



FUNCȚIONALITĂȚI

Design responsive
Varient poate fi folosit atât 
pe desktop cât și pe mobil

Optimizat SEO
Codul este foarte curat și 
ajutăla optimizarea SEO

Postări în trending
Gestionează postările în 
vogă și afișează-le primele

Google AdWords
Implementează ușor anunțuri 

Google pentru monetizare

Realizează cât de multe 
pagini sau categorii vrei

Sistem de votare

Pagini și categorii

Lasă vizitatorii să voteze 
diferite articole
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CARACTERISTICI IMPORTANTE

Design responsive

Platforma funcționează 
pe desktop și mobil

Social Login

Lasă utilizatorii să se 
înregistreze și cu 
Facebook / Google

Pagini nelimitate

Creează pagini, categorii sau 
widget-uri nelimitate

Voturi publice

Utilizatorii pot vota la poll-
urile din articole



Google AdWords

Ai spații speciale destinate 
anunțurilor Google Ads

Știri importante

Loc special pentru știrile 
importante, în susul 
paginii

Panou ușor de administrat
Editează aproape orice din panoul 

complex de administrare

Comentarii
Utilizatorii pot adăuga 

comentarii articolelor tale

Galerie foto
Dacă vrei să distribui poze, 
această galerie este pentru tine



NOTIFICĂRI

Notificări pe EMAIL
Primește notificări pe adresa 
personală de email.
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Notificări PUSH
Primește notificări PUSH 
direct pe telefonul mobil
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Notificări pe site
Primește notificări direct pe 
panoul tău de clienți
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DEMO
Te poți înregistra pe această platformă pentru a vedea o variantă demo a platformei VARIENT

https://varient.codingest.com/

https://varient.codingest.com/


IMPLEMENTARE

1
Îți prezentăm toate 

modulele și le alegi pe 
cele de care ai nevoie

3
Traducem, daca ai nevoie, 
platforma în limba română

5
Livrăm platforma
perfect funcțională
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Facem magie!
Implementăm platforma și 

edităm modulele

4

Feedback final din 
partea ta



COSTURI DE IMPLEMENTARE

NUME PREȚ

Instalare VARIENT 300 RON

Configurare 
VARIENT

800 RON

Sistem de email 100 RON

Web Host * 25 RON / lună

Administrare * 100 RON / lună

Opțiunile marcate cu “*” sunt opționale.
În cazul în care ai deja achiziționat un pachet de găzduire, platforma va fi instalată acolo.

De asemenea, recomandăm administrarea lunară a platformei din partea specialiștilor.
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AȘTEPTĂM MESAJUL TĂU

Ai întrebări?
Le poți pune oricând aici:
filipbriscan@yahoo.com
0721246684

Please keep this slide for attribution.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

