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CZY TEN PAKIET JEST 
DLA CIEBIE?
Pakiet mini zawiera 4 podstrony z możliwością rozszerze-
nia strony o dodatkowe podstrony w przyszłości.

Przykładowe podstrony:
- strona główna
- o mnie
- usługa
- kontakt

PAKIET MINI SPEŁNI TAKIE FUNKCJE JAK:
- przedstawienie firmy 
- rozpisana oferta w postaci wymienienia usług
  na jednej podstronie
- mapa dojazdu i kontakt
- możliwość zrobienia galerii zdjęć/portfolio
- formularz kontaktowy
- umieszczenie odnośników do Social Mediów
- możliwość umieszczenia cennika, MENU, oferty PDF
- zakładka z informacjami o formie (opis, zdjęcia)



2800 zł

CO ZAWIERA PAKIET?

POMOC PRZY ZAKUPIE DOMENY I HOSTINGU

POMOC PRZY WYBORZE MOTYWU GRAFICZNEGO

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA CMS WORDPRESS

DOPASOWANIE I INSTALACJA MOTYWU GRAFICZNEGO

OPRACOWANIE BUDOWY STRONY DO 4 PODSTRON

OBRÓBKA I UMIESZCZENIE DOSTARCZONYCH ZDJĘĆ

UZUPEŁNIENIE STRONY O DOSTARCZONE TEKSTY

PRZETESTOWANIE STRONY NA RÓŻNYCH NOŚNIKACH

MOŻLIWOŚĆ ZAŁOŻENIA FIRMOWEGO E-MAILA

INSTALACJA CERTYFIKATU SSL
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CO ZAWIERA PAKIET? WAŻNE INFORMACJE

ZALICZKA I REGULAMIN 
Przed rozpoczęciem prac pobierana jest zaliczka w wyso-
kości 50% wartości projektu. Po przesłaniu niezbędnych 
materiałów (zdjęcia i treści) czas realizacji wynosi 15 dni. 
Jeśli w przeciągu 30 dni po wpłaceniu zaliczki nie zostaną 
przesłane materiały potrzebne do dokończenia strony 
wymagana będzie cała opłata za stronę i zostanie wyzna-
czony nowy termin na dokończenie prac.

DODATKOWE OPŁATY
- Przy założeniu strony internetowej niezbędny jest zakup
domeny (nazwy strony) oraz hostingu. Cena domeny
i hostingu waha się od 80 do 150 zł. 

- Strony działające na popularnym systemie WordPress
opierają swoje działanie na motywach graficznych. Zakup
wybranego motywu graficznego waha się od 39 do 79$.

- Strona internetowa wymaga opieki administratora.
Bez aktualizacji strona może ulec atakom wirusów,
wolniej działać lub nie wyświetlać się poprawnie. Opieka 
nad stroną i aktualizacje wynoszą 100 zł/miesiąc.
(opcjonalnie, jeśli właściciel zajmie się tym we własnym 
zakresie).



DODATKOWE USŁUGI
TEKSTY ORAZ HASŁA REKLAMOWE

- opisy usług
- opis ,,o mnie/o firmie”
- nagłówki reklamowe

PRZYCISKI SZYBKIEGO KONTAKTU

Pasek u dołu strony z przyciskami do
kontaktu telefonicznego, mailowego i nawigacji.

PASEK INFORMACYJNY

Pasek u dołu lub góry strony z możliwością wpisania
treści informacyjnej. 

NEWSLETTER

Integracja strony z systemem MailerLite. Możliwość 
tworzenia bazy subskrybentów i wysyłki newslettera. 

POP-UP

Wyskakujące okienko z możliwością zbierania maili od
użytkowników np. w zamian za pobranie e-booka.

WIZYTÓWKA GOOGLE MOJA FIRMA

Założenie firmowej wizytówki w Google i optymalizacja 
pod wyszukiwarkę.

Cena uzależniona 
od ilości tekstów.

150 zł

150 zł

200 zł

200 zł

250 zł



OPTYMALIZACJA STRONY POD SEO

Optymalizacja strony pod wyszukiwarkę Google w celu
uzyskania lepszej pozycji strony.  

Cena uzależniona 
od ilości fraz kluczowych.

OFERTA PDF

Wykonanie graficznej oferty pdf, którą można umieścić
na stronie lub wysłać e-mailem do klienta.

 od 150 zł/stronę

PRZERYSOWANIE LOGO NA WEKTOR

Jeżeli logo nie zostało wykonane w poprawnej wersji
i nie da się go umieścić na stronę, należy przerysować
projekt na wersję wektorowa. 

 od 200 zł

NOWY PROJEKT LOGO

Cena uzależniona od potrzeb klienta. Droższa wersja logo 
dotyczy projektu wraz ze zbroniem analizy marketingowej.

400 - 1800 zł

ANALIZA MARKETINGOWA

Jeżeli Twój biznes nie ma określonej komunikacji, zdefiniowanej
persony i osobowości marki należy przeprowadzić analizę
marketingową. Taka analiza pomoże przy późniejszym
projekcie strony www, social mediów i tworzeniu strategii.

Od 1600 zł


