
Crea i-vă site-urile proprii cuț  
Cabanova: Nimic nu e mai u or!ș
Website-uri create cu ajutorul a mai mult de 1000 de modele gratuite numai cu un click:  
CabanovaTX transformă crearea unui site intr-un exerci iu de "drag and drop" - adăgând,ț  
de la servicii suplimentare pentru companii, până la solu ii de creare a magazinelor cuț  
drepturi depline. 

Düsseldorf, 13 Septembrie 2010. Cabanova – unul dintre cei mai de seamă prestatori de 
servicii pentru crearea de website-uri de cea mai buna calitate, cu peste 750000 de clien i - aț  
lansat astăzi CabanovaTX, versiunea nouă a "sitebuilder-ului" de succes Cabanova. Simpli 
utilizatori, persoane care desfă oară activită i independente si reprezentan i ai companiilor i i potș ț ț ș  
crea site-urile personalizate pe Internet - fără a necesita cunostin e de specialitate - utilizândț  
CabanovaTX, sitebuilder-ul bazat pe tehnologia Flash. Fără niciun manual si fără niciun training, 
tot ce ave i de făcut este să vă înregistra i i să începe i.ț ț ș ț

Func ionarea versiunii CabanovaTX este pur i simplu intuitivă i ceea ce vede i este ceea ceț ș ș ț  
obtine i. Toate elementele pot fi modificate, mutate i adaptate, în sus sau în jos, rapid i u orț ș ș ș  
fără niciun fel de training ini ial. Oricine poate utiliza un mouse i i poate crea propriul websiteț ș  
atrăgător. Acest lucru este valabil i pentru inserarea de con inut extern, cum ar fi videoclipuri deș ț  
pe YouTube, fotografii de pe Flickr sau Picassa, hăr i de pe Yahoo Maps sau muzică. Vă pute iț ț  
conecta de pe orice calculator cu o conexiune la Internet i vă pute i actualiza paginile web deș ț  
oriunde a i fi. Nu e nimic mai u or! ț ș

Practic există op iuni nelimitate de design. Pentru un inceput rapid, CabanovaTX oferă mai multț  
de 1000 de website-uri stilizate create de designeri i graficieni profesioni ti i abloane adecvateș ș ș ș  
disponibile cu texte individualizate pentru mai mult de 80 de linii diferite de afaceri. Toate 
modelele pot fi personalizate complet i adaptate oricărui design corporatist fără nicio problemă.  ș

Cabanova găzduie te toate datele într-un centru de date profesional din Düsseldorf, astfel incâtș  
utilizatorii nu trebuie să se ingrijoreze cu privire la securitatea datelor. 

Oferirea suportului gratuit prin e-mail i telefon de către o echipă dedicată este standard pentruș  
toate versiunile Cabanova. Mai mult, cele cinci niveluri de servicii se disting între ele după cum 
urmează (fiecare versiune superioară cuprinde toate func iile nivelurilor anterioare):ț

• Gratuit: versiunea gratuită pune la dispozi ia utilizatorilor 5 pagini pentru publicareț  
însumând 50MB de date cu un trafic lunar de până la 1GB. Pachetul include de 
asemenea i un cont webmail gratuit. ș

• Starter: pentru 3.12€ pe lună beneficiezi de 10 pagini, spa iu de stocare mai mareț  
(500MB), transfer de date mai fiabil (de până la 5GB) si un website fără publicitate.

• Economic: 20 de pagini, 2GB spa iu de stocare, 10GB trafic de date i o versiune aț ș  
sitebuilder-ului pentru mobil pentru 5.20€ pe lună.

• Business: libertate nelimitată pentru website-ul companiei dvs. cu un număr nelimitat de 
pagini, 5GB spa iu de stocare i transfer nelimitat de date pentru 10.32€ pe lună.ț ș



• Shop: op iunea magazin este disponibilă pentru operatorii de magazin web i oferă 10GBț ș  
de date impreună cu o solu ie profesională pentru comer  online inclusiv procesarea pla iiț ț ț  
prin PayPal i căr i de credit pentru 20.74€ pe lună.ș ț

“Există o mul ime de 'kit-uri de construire a site-urilor' disponibile in limba română pe Internet,ț  
însă nu există furnizor care să se fi dedicat într-adevăr doar acestui tip de servicii. To i ceilal iț ț  
furnizori oferă acest produs ca unul adi ional", observă Karl Weyers, directorul executiv i co-ț ș
fondator al Cabanova. “Utilizatorii priva i, cluburile, persoanele care desfă oară activită iț ș ț  
independente sau companiile i i pot construi pur i simplu site-urile cu serviciile noastre. “Pur iș ș ș  
simplu un website” – aceasta este filosofia noastră, i versiunea noastră nouă a beneficiat deș  
zece ani de experien ă i de mai mult de trei ani de programare efectuată de către echipa noastrăț ș  
de dezvoltare.” 

Un profil al website-ului Cabanova

Cabanova SRL oferă un serviciu gratuit prin intermediul  site-ului  de construire 
www.cabanova.ro , care poate fi extins prin taxa de servicii, până la un site complet al unei companii  
care incorporează un sistem de online shop. CabanovaTX este o dezvoltare complet nouă i continuăș  
povestea de succes care a inceput in 2001 cu primul serviciu de construire a site-ului în Flash în 
Germania. La ora actuală mai mult de 750000 de clien i utilizează Cabanova pentru a- i  dezvoltaț ș  
propriile website-uri cu costuri minime i fără asisten ă din partea altor persoane. Afla i mai multeș ț ț  

vizitând site-ul www.cabanova.com
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