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Alege ce îţi trebuie ca să ai

1 000 000
de vizitatori!

CINE SUNTEM?

DE CE SĂ LUCREZI CU NOI?

Bună! Mă bucur că vrei să ne cunoști mai bine.
Vom ﬁ încântaţi să stabilim o relaţie de durată bazată
pe etică, transparenţă și încredere.

Pentru că suntem conștienţi de faptul că succesul se
construiește împreună cu toţi clienţii și partenerii, iar
calitatea serviciilor și a deservirii este o prioritate în ceea
ce facem zi de zi la Amplica.

Relaţia cu clienţii o vedem ca pe un parteneriat de lungă
durată și încercăm să ﬁm alături pe parcursul dezvoltării
lor prin soluţii mereu adaptate noilor cerinţe.
Deseori se întîmplă ca clienţii treptat să ne devină prieteni și apreciem foarte mult încrederea ce ne-o oferă.
Satisfacţia clienţilor reprezintă un factor cheie în optimizarea serviciilor pentru a oferi cele mai bune oferte care
vor contribui la optimizarea proceselor cheie, cât și la
creșterea performanţei site-ului Dumneavoastră.
Cu respect,
Denis Tabac, CEO

• 30 days Money Back
• Accesibilitate și viteză
• Programe de aﬁliere
• Parametri nelimitaţi
• Beneﬁcii pentru studenţi
• Susţinere pentru ONG-uri
• Suport tehnic 24/7

AMPLICA ÎN CIFRE

114 MILIOANE

402500

FIȘIERE ÎN TOATE CONTURILE 1 1 4 2 4 0 0 0 0

MESAJE DE IEȘIRE ȘI INTRARE

24369

2300

CASUTE POȘTALE

CLIENŢI

2126

DOMENII HOSTATE

15

+55

CLIENŢI NOI LUNAR

PESTE PERSOANE
ÎN ECHIPĂ

Cifrele sunt în permanentă creștere!
Datele de mai sus sunt caracteristice pentru luna Martie 2016

12 TARI

SERVICII OFERITE ÎN PESTE

SERVICII PRESTATE
HOSTING

DESIGN/PROGRAMARE/WEB SITE

Aveţi nevoie de servicii de hosting profesionist și rapid? Amplica este alegerea

Tendinţa de migrare a serviciilor pe online este foarte bine conturată, mai ales

perfectă, pentru că ne focalizăm zi de zi eforturile să oferim cele mai bune

în ultima perioadă. Tocmai de accea, noi știm cât de important este să vă

servicii de hostarea a wesbite-urilor. Contactaţi-ne și ne vom bucura să vă

asiguraţi prezenţa în lumea online. Amplica vă oferă servicii variate de design

deservim cu promptitudine, cu atitudine pozitivă și cu multă grijă.

și de programare a website-ului dvs ca să ﬁţi siguri că nu treceţi neobservaţi
în lumea digitală.

Clienţi: klumea.eu, trattoria.md, starkebab.md, dontaco.md, freshfm.md,
civic.md, creditepentrutoti.md, mfseries.md, conect.md, open.md etc.

Clienţi: e-medicina.md, elibraria.eu, teamconsulting.md, ecoverde.md etc.

PUBLICITATE & SEO

DOMENII

Căutaţi cele mai calitative servicii în materie de Publicitate&SEO? Cu siguranţă,

Pentru un website sănătos, aveţi nevoie de două ingrediente perfect

vă aﬂaţi exact în locul potrivit. Echipa Amplica vă oferă servicii de promovare a

compatibile: un domen potrivit și hosting pentru acesta. Suntem aici pentru a

website-ului dvs ce nemijlocit vor contribui la creșterea vizibilităţii dvs, la

vă facilita viaţa pe online, la noi o să beneﬁciaţi deopotrivă de servicii

dezvoltarea reţelei de clienţi și la sporirea vânzărilor pe termen lung.

calitative, dar și de personal care știe cum să vă ajute ori de câte ori aveţi
nevoie de noi.

PESTE 850 DOMENII ACCESIBILE!

VPS

SERVERE DEDICATE

Dacă doriţi un serviciu de găzduire de înaltă calitate fără investiţii iniţiale mari,

Dacă căutaţi o companie care ar putea să vă ajute să achiziţionaţi servere

Amplica vă oferă servicii de VPS Hosting cu o serie de avantaje!

dedicate, Amplica este aici pentru ca să vă ofere cele mai bune oferte. Experţii

Echipa noastră va găzdui serverele dvs cu profesionalism și promtitudine!

noștri vă vor ajuta să vă alegeţi cel mai potrivit pachet pentru compania dvs
unde vă veţi delecta cu foarte multă ﬂexibilitate. Va ﬁ o plăcere să lucraţi cu

Clienţi: Dulcinella, sanatate.md, mobilini.md, imobilexpert.md, vreicasa.ro,

un astfel de server, volumul mare de traﬁc de clienţi pe website niciodată nu

zdg.md, plastal.md, salutmoldova.md, dezmembrariauto.md, medpark.md,

se va mai transforma într-o bătaie de cap.

autoray.md etc.

Clienţi: zugo.md, allautoexpert.com, gaspix.net, procontext.md,
frenchbakery.ae etc.

CLIENŢII NOSTRI

NE MÎNDRIM CU PESTE 2300 DE CLIENŢI!

Adresa oﬁciu: mun. Chișinău,
Str. Lev Tolstoi 24/1, et. 2, of.11

info@amplica.md
+373 22 804 678

Vă mulţumim pentru atenţie!
Adresa oﬁciu: mun. Chișinău,
Str. Lev Tolstoi 24/1, et. 2, of. 11
+373 22 804 678
info@amplica.md

