မဂၤလာပါ…
သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ေန႔ေလးကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစ။ စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါ လိုအင္ဆႏၵ ျပည့္ဝၾကပါေစေၾကာင္း SUNDEW
MYANMAR မွ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါတယ္။

SUNDEW ၏လက္ေဆာင္မြန္

ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာေသာ ယေန႔ေခတ္ႀကီးတြင္ အင္တာနက္သည္ လူသားတိုင္းႏွင့္ ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္လာသည္။
ယခင္က အင္တာနက္ကို ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွ သာမက Mobile Phone, Tablet Device မ်ားမွ အသုံးျပဳသူ မ်ားျပားလာသည္။
ထိ႔ုအျပင္ ကုန္ပစၥည္း အေၾကာင္းမ်ား ေလ့လာျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ လိုအပ္သည္မ်ားရယူျခင္း / ေပးပိ႔ျု ခင္း၊ မိတ္ဖြဲ႕ျခင္း၊
ေစ်းကြက္ရွာျခင္း

စသည္တို႔ကို

ေငြကုန္သက္သာၿပီး

အခ်ိန္

ငါးမိနစ္မွ

ဆယ္မိနစ္အတြင္းၿပီးစီးနိုင္သည့္

အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္၊ Website မ်ားမွ တစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္မိမိတို႔၏
ရရွိနိုင္မည့္

အခြင့္အလမ္းမ်ား

ရွိထားရန္မွာလိုအပ္သလို

မဆုံးရွုံးရေလေအာင္

အေရးလည္း

ႀကီးပါသည္။

အင္တာနက္တင
ြ ္
သင္၏

Website

လို႔ေခၚတဲ့

ကနဦး

မိမိတို႔

ကိုယ္ပိုင္

Website

ကိုလြယ္ကူစြာၾကည့္ရွုနိုင္ရန္

တစ္ခု

SUNDEW

MYANMAR မွ အျပည့္အဝ ကူညီေပးပါမည္။

Website ဆိုတာကေတာ႕
Website

တစ္ခုဆိုတာ

Home

Page

File

ပါဝင္တဲ့

World

Wide

World

ရဲ့စုစည္းမွုတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Company (သို႔) လုပ္ငန္း တစ္ခုက သူတို႔ Home Page ရဲ့ Address ကိုေပးထား႐ုံနဲ႔ Website
ထဲကို ဝင္ေရာက္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Home Page မွ တျခား Page မ်ားသို႔အလြယ္တကူဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရွုနိုင္ပါတယ္။
Website တစ္ခုကို အင္တာနက္ရွိ႐ုံနဲ႔ ဝင္ေရာက္နိုင္ပါတယWebsite ရဲ့ေကာင္းက်ိဳးမ်ား္။ ထို႔ေၾကာင့္နိုင္ငံအရပ္ရပ္က
မည္သူမဆိုအခ်ိန္မေရြး မိမိရဲ့စီးပြားေရးကိုေလ့လာနိုင္တဲ့ေနရာတစ္ခုပါ။

Website ရဲ့ေကာင္းက်ိဳးမ်ား
Website တစ္ခုရ႐
ွိ ုံနဲ႔ ရရွိနိုင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကေတာ့ ေၿပာမကုန္ေအာင္ မ်ားၿပားလွပါတယ္။ အဲ႕ဒီအထဲက
တခ်ိဳ႕ကိုေျပာျပရရင္………….

ေငြကုန္သက္သာ
သင့္လုပ္ငန္း (သို႕) ကုန္ပစၥည္းကို Media, Radio, Television ေတြမွာ
ေၾကာ္ျငာဖူးပါသလား?
ေၾကာ္ျငာဖူးတယ္ဆိုရင္ေတာ့

ကုန္က်စရိတ္

အလြန္မ်ားတယ္ဆိုတာ

သင္သိရွိၿပီး ၿဖစ္ပါလိ္မ႔မ
္ ယ္။ Website မွတစ္ဆင္႕ သင့္လုပ္ငန္း (သို႕) ကုန္ပစၥည္းကို
ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆံုးနဲ႕ ေၾကာ္ျငာနိုင္ပါတယ္။

၂၄ နာရီ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္
သင္႔လုပ္ငန္း (သို႕) ကုန္ပစၥည္း အေၾကာင္းကို အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ တြင္
ရွိေနေစၿခင္းေၾကာင္႕ စားသံုးသူမ်ားမွ မိမိကုန္ပစၥည္းႏွင္႕ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေၾကာင္းကို
၂၄ နာရီ ေန႕၊ ည အခ်ိန္မေရြး သိရွိနိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ရံုးနားခ်ိန္ႏွင္႕ ရံုးပိတ္ရက္
ေတြမွာပါ

မိမိကုန္ပစၥည္းႏွင္႕

ၿမွင႕္ တင္ေပးနိုင္မယ္႕Website

တစ္ခုဟာ

ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို
သင့္လုပ္ငန္းနဲ႔

အေရာင္း
ကုန္ပစၥည္းေတြရဲ့

ေကာင္းသတင္းမ်ားကို ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ Customer မ်ားထံ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျဖန႔္ေဝေပးေနမယ့္ သီးသန႔္ ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။

စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိ

Customer မ်ားမွ သင္႕လုပ္ငန္း (သုိ႕) ကုန္ပစၥည္း အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို မိမိ အလိုရွိခ်ိန္တိုင္းမွာ အခ်ိန္ ကုန္
သက္သာ ၊ ေငြကုန္သက္သာ ၊ လူမပင္ပန္းဘဲ Webiste မွ တစ္ဆင္႕ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ေလ႕လာ စံုစမ္း နိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္
ေပးထားတဲ႕ သင္႕ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈ ၿဖင္႕ Customer မ်ားရဲ႕ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ရရွွိနိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Customer တိုးလာ
Website မွတစ္ဆင္႕ ၿမိဳ႕ၿပ/ ေက်းလက္ နိုင္ငံအႏွံ႕မွ
Customer သာမက ကမၻာ႕ေဒသ အသီးသီးမွ Customer မ်ားပါ
သင္႕လုပ္ငန္း (သို႕) ကုန္ပစၥည္း အေၾကာင္းကို အလြယ္တကူ
သိရွိနိုင္မွာ ၿဖစ္တာေၾကာင္႕ သင္႕လုပ္ငန္း (သို႕) ကုန္ပစၥည္း ကို
ဝယ္ယူသံုးစြဲသူ Customerမ်ား ယခင္ကထက္ ပိုမို္ မ်ားၿပားလာမွာ
ၿဖစ္ပါတယ္။

ေရာင္းအားတိုးတက္

သင္႕လုပ္ငန္း (သို႕) ကုန္ပစၥည္း ေတြရဲ႕ ေၿပာင္းလဲ တိုးတက္မႈ ၊ ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕မႈေတြ အၿပင္ Promotion ပြဲေတြ ၊
Discount Planေတြ အေၾကာင္းကိုပါ ကိုယ္တိုင္ သြားေၿပာစရာ မလိုဘဲ Website ကေန တစ္ဆင္႕ Customer ေတြကို
သိရွိေစနိုင္မွာ ၿဖစ္တ႕ဲ အတြက္ သင္႕ရဲ႕ ေရာင္းအားေတြ ဟာလည္း အဆမတန္ တိုးတက္ လာနိုင္ပါတယ္။

သင္ဟာ Celebrity တစ္ေယာက္ဆိုရင္
သင္ဟာ ေအာင္ၿမင္ေက်ာ္ၾကားၿပီး လူသိမ်ားတဲ႕
Celebrity တစ္ေယာက္သာ ၿဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ႕သင္႕ရဲ႕
ပရိတ္သတ္မ်ား ႏွင္႕တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႕မႈ ရရွိေစမယ္႕
Website တစ္ခုကေတာ႕ မၿဖစ္မေန ရွိထားသင္႔ပါတယ္။
ဒါမွသာ

သင္႕ကို

ေစာင္႕ၾကည္႕

အားေပးေနတဲ႕

သူေတြဆီကေဝဖန္မႈေတြ အၾကံေပးမႈေတြက သင္႕ထံ
တိုက္ရိုက္

ေရာက္ရွိနိုင္မွာ

ၿဖစ္ၿပီး

ေကာလဟာလ

သတင္းမ်ား ထြက္လာပါကလည္း အခ်ိန္ႏွင္႕တေၿပးညီ
တရားဝင္ရွင္းလင္းနိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ Website ေတြဟာ
သင္႔ရ႕ဲ အနုပညာကို

နိုင္ငံတကာထိ

ထိုးေဖာက္ဖို႕

အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းတစ္ခု လည္းၿဖစ္ပါတယ္။

Website တစ္ခုပိုင္ဆိုင္လိုက္ရေအာင္

လူၾကီးမင္းတိ႕ု အေနနဲ႕ မိမိ လုပ္ငန္း (သို႕) ကုန္ပစၥည္းအတြက္ အေရာင္း ၿမွင္႕တင္လို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မိမိရဲ႕
Personal Branding အတြက္ ပံုရိပ္ေကာင္းေတြ ဖန္တီးလို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင္႕ၿဖစ္ေစ
ကိုယ္ပိုင္ Website တစ္ခုပိုင္ဆိုင္ဖို႕ စိတ္ကူးရွိတယ္ဆိုရင္ SUNDEW MYANMAR ရဲ႕ Website Developing Service
Package ၃ ခု မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Package ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ရံုႏွင႕္ SUNDEW MYANMAR မွ IT ပညာရွင္မ်ားမွ
ေခတ္မီ ၿပီး လွပေသသပ္တဲ႕ Design နဲ႕ Website မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို႕ စိတ္တိုင္းက်သည္အထိ Door to Door စနစ္ၿဖင္႕
One Stop ဝန္ေဆာင္မႈေပးမွာၿဖစ္ပါတယ္။

Package မ်ား
Packages

Personal

Standard

Business

Up to 10 Pages

Unlimited

Unlimited

100

Unlimited

Unlimited

Basic

Standard

Enterprise

Free Update Service

4

8

16

Location Map

✔

✔

✔

Photo Gallery

-

-

✔

Content Management System

-

✔

✔

Letter from Customer

-

-

✔

Visitor Counter and Detail

-

✔

✔

Social Network

-

-

✔

Storage Size

-

Unlimited

Unlimited

Site Security

-

Basic

Advanced

Monthly Backup

-

✔

✔

Free Domain

-

✔

✔

Hosting Fees for First Year

✔

✔

✔

299 $

399 $

599 $

60

180

300

Number of pages
Webmail
SEO

Total Fees
Hosting Fees Per Year

