
1450 złStrona www
Wizytówka

Instalacja oprogramowania CMS WordPress

Wdrożenie gotowego motywu graficznego

Budowa strony na 1 zakładce

Umieszczenie dostarczonych zdjęć, grafik, logotypu 

(obróbka do 10 zdjęć)

Uzupełnienie strony o dostarczone teksty 

Przykładowe moduły na stronie wizytówce:

- o nas,

- oferta,

- kontakt,

- formularz kontaktowy,

- mapka.



ZAWARTE W PAKIECIE

Instalacja oprogramowania CMS WordPress

Wdrożenie gotowego motywu graficznego

Budowa strony na 1 zakładce

Umieszczenie dostarczonych zdjęć, grafik, logotypu 

(obróbka do 10 zdjęć)

Uzupełnienie strony o dostarczone teksty 

Przykładowe moduły na stronie wizytówce:

- o nas,

- oferta,

- kontakt,

- formularz kontaktowy,

- mapka.

Pouczenie o Polityce Prywatności.

Możliwość założenia e-maila firmowego.

Formularz kontaktowy na stronie.

Slider na stronie głównej.

Instalacja Certyfikatu SSL.

Przetłumaczenie motywu na język polski.

Dodanie do strony logo.

WAŻNE INFORMACJE

Przed rozpoczęciem prac pobierana jest zaliczka
w wysokości 50% wyceny strony.

Po przesłaniu niezbędnych materiałów
(treści, zdjęcia itp.) czas realizacji wynosi 15 dni roboczych.



DODATKOWO

Dodatkowa
podstrona

350 zł

Formularz
zapisu

85 zł

Mapa
Google

40 zł

Facebook
Chat

50 zł

Wtyczka
z Instagrama

70 zł

Optymaliacja
SEO

od 600 zł 

Administracja
strony

od 200 zł

Oferta PDF
/ cennik

40 zł

Przygotowanie
zdjęć na stronę

15 zł / zdjęcie



DODATKOWE
INFORMACJE

DOMENA I HOSTING

Przy założeniu strony internetowej niezbędny jest zakup 

domeny (nazwy strony) oraz hostingu. Cena domeny 

i hostingu waha się od 150 do 200 zł. 

MOTYW GRAFICZNY
Strony działające na popularnym systemie WordPress 

opierają swoje działanie na motywach graficznych. Zakup 

wybranego motywu graficznego waha się od 39 do 79$.

ADMINISTRACJA STRONY

Strona internetowa wymaga opieki administratora. 
Bez aktualizacji strona może ona ulec atakom wirusów, 

wolniej działać lub nie wyświetlać się poprawnie. Opieka 

nad stroną powinna być dostosowana do indywidualnych 

potrzeb. Strony mniej rozbudowane wymagają rzadszych 

aktualizacji niż strony z bogatą ofertą, czy blogiem. 

Wykonanie aktualizacji waha się od 150 do 250 zł.

www.studiokreowania.pl


