Oferta - tworzenie sklepów internetowych
Opis oferty: h
 ttps://arturkosinski.pl/oferta/tworzenie-sklepow-internetowych/
W tabeli podano ceny brutto. Sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT.

Sklep prosty

Sklep rozbudowany

2500 PLN

5000 PLN

Cena promocyjna

2000 PLN

4500 PLN

Czas realizacji

około 14 dni

około 30 dni

WooCommerce 1a


WooCommerce 1a

lub P
 restaShop 1b


gotowy szablon

indywidualny projekt graficzny
(1 projekt + 3 serie poprawek)

Bez limitu

Bez limitu

PL, PLN

PL, PLN

Prosty

Rozbudowany

Prosta

Z podpowiedziami

płatności online 4 ,
przelew tradycyjny

płatności online 4 ,
przelew tradycyjny,
płatność przy odbiorze

2

dowolna

Cena regularna

System CMS do zarządzania treścią sklepu,
szkolenie wideo z obsługi systemu
Szata graficzna sklepu
Sklep responsywny (dostosowany do
urządzeń mobilnych)
Liczba kategorii, podkategorii, produktów,
podstron informacyjnych
Wersja językowa, waluta 2
Opis produktu 

3

Wyszukiwarka w sklepie
Formy płatności
Formy wysyłki (ilość dostępnych metod) 5
Zgodność z RODO 6
Kody rabatowe, wyprzedaże, promocje
Generowanie faktur PDF
Zarządzanie statusami zamówień
Powiadomienia mailowe dla klienta i
administratora
Wyświetlanie produktów powiązanych
Zarządzanie stanem magazynowym (ilość
sztuk, etykiety dostępności) 7
Statystyki Google Analytics
Ikony social media 8
Wtyczki zwiększające bezpieczeństwo sklepu
(dla WooCommerce)
Ikona w pasku przeglądarki (favicon)
Strona błędu 404
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Monitorowanie porzuconych koszyków 9

200 PLN

Opinie o produktach 10

200 PLN

Grupy rabatowe klientów

200 PLN

Zakupy bez rejestracji konta

200 PLN

Mapa Google

200 PLN

Rozwijane menu

200 PLN

Formularz kontaktowy z filtrem
antyspamowym

200 PLN

Animowany slider zdjęć na stronie głównej

200 PLN

SEO (optymalizacja pod wyszukiwarkę
Google)
Zakup zdjęć z depositphotos.com (liczba
sztuk) 13
Uzupełnienie treścią przesłaną przez Klienta
Pomoc techniczna w obsłudze sklepu 14

podstawowe 11


podstawowe 11
 w cenie,
rozszerzone 12
 500 PLN

1

5

strony informacyjne,
do 10 kategorii,
3 produkty

strony informacyjne,
pełne drzewo kategorii,
3 produkty

1 miesiąc

3 miesiące

Usługi dodatkowe dla wszystkich pakietów
Aktualności / blog

500 PLN

Lista życzeń

300 PLN

Paczkomaty

400 PLN

Regulamin i Polityka prywatności (dokumenty
napisane przez kancelarię prawną)

350 PLN + VAT

Newsletter mailchimp.com 15

500 PLN

Dodanie produktów do sklepu

wycena indywidualna

Komunikat "Strona w budowie" w trakcie
tworzenia sklepu

100 PLN

Czat z konsultantem 16

100 PLN

Popup - komunikat / reklama w
wyskakującym okienku

200 PLN

Utworzenie konta w Google Maps lub social
media
Usunięcie informacji o autorze sklepu w
stopce
Dodatkowe poprawki projektu graficznego
(dotyczy Sklepu Rozbudowanego)

200 PLN / szt.
500 PLN
od 50 PLN

Projekt logo

wycena indywidualna

Integracja Allegro

wycena indywidualna

Integracje zewnętrzne, funkcje indywidualne

wycena indywidualna

Domena .pl, hosting, 3 konta pocztowe,
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certyfikat SSL
Instalacja sklepu na hostingu Klienta
Obsługa administracyjna sklepu 17

100 PLN
100 PLN / miesiąc

Objaśnienia:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

Silnik sklepu:
a. WordPress WooCommerce - przykładowy sklep z gotowego szablonu: h
 ttps://woocommerce.arturkosinski.pl
b. Prestashop 1.7 - przykładowy sklep: h
 ttps://prestashop.arturkosinski.pl
Dodatkowa waluta - 300 PLN / szt., dodatkowa wersja językowa 300 PLN / 1 język. Tłumaczenia należy dostarczyć razem z
materiałami do strony we własnym zakresie.
Opis prosty zawiera galerię zdjęć, tytuł, cenę, tekst. Opis rozbudowany zawiera dodatkowo możliwość dodania: atrybutów i wariantów
produktu, wideo, tabel, plików PDF.
Podłączenie wybranego operatora płatności internetowych, np. PayU, dotpay, tpay, PayPal, itd. Zobacz wideo jak wybrać operatora
płatności online.
Nie zawiera zewnętrznych integracji, np. Paczkomaty, Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej, śledzenie przesyłek kurierskich, itd.
Patrz usługi dodatkowe.
Zawiera: informację o plikach cookies, checkboxy ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych przy zakładaniu konta i składaniu
zamówienia, możliwość usuwania danych klienta z bazy danych. Nie zawiera napisania tekstu regulaminu i polityki prywatności.
Nie zawiera zewnętrznych integracji z systemami magazynowymi i sprzedażowymi np. Subiekt GT. Patrz usługi dodatkowe.
Cena nie zawiera utworzenia kont firmy w social media. Patrz usługi dodatkowe.
Funkcja dostępna w panelu administracyjnym. Nie zawiera automatycznej wysyłki powiadomień mailowych o porzuconym koszyku.
Opinie dostępne w systemie wewnętrznym, nie zawiera integracji z serwisami opiniotwórczymi np. Ceneo. Patrz usługi dodatkowe.
Podstawowe SEO zawiera: przyjazne adresy URL podstron, przekierowanie adresu sklepu z www na bez www, możliwość
samodzielnego zarządzania meta tagami strony głównej i wszystkich podstron, plik robots.txt umożliwiający robotom wyszukiwarki
wstęp do sklepu.
Rozszerzone SEO jest dostępne tylko dla WooCommerce i zawiera dodatkowo: automatyczne generowanie mapy sklepu dla Google
(sitemap.xml), dodatkowy tekst SEO i menu w stopce sklepu, integracja sklepu z narzędziem Google Search Console, zgłoszenie
sklepu do Google, moduł optymalizacji zdjęć (szybsze ładowanie sklepu), optymalizacja kodu strony (szybsze ładowanie sklepu),
moduł pamięci podręcznej (szybsze ładowanie sklepu).
Dodatkowe zdjęcia z depositphotos.com: 40 PLN / szt.
Pomoc techniczna zawiera odpowiedzi na pytania na temat funkcjonowania sklepu drogą mailową i telefoniczną. Nie zawiera
dodawania produktów, aktualizacji silnika sklepu i modułów (patrz Obsługa administracyjna sklepu), wdrażania nowych funkcji na
sklepie (patrz Usługi dodatkowe).
Newsletter mailchimp.com zawiera: utworzenie konta w systemie, import bazy adresów Klienta (jeśli posiada), wdrożenie na stronie
modułu do zbierania adresów e-mail, indywidualny szablon newslettera. Nie zawiera wysyłki newslettera, jest to odrębna usługa
abonamentowa.
Należy doliczyć koszt utrzymania czatu według stawek operatora, np. zendesk.com lub smartsupp.com
Obsługa administracyjna zawiera: aktualizacje silnika sklepu i wszystkich wtyczek, gwarancja poprawnego funkcjonowania strony,
usuwanie błędów i wirusów, przywracanie kopii zapasowych strony w przypadku wystąpienia awarii. Cena nie zawiera dodawania
nowych treści i rozbudowy strony o nowe funkcje.

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się ze mną:
tel. +48 506 091 080
biuro@arturkosinki.pl

Artur Kosiński Group
ul. Piotrowskiego 4/29, 10-692 Olsztyn
NIP: 739-353-78-05
mBank 67 1140 2004 0000 3002 7455 2613

tel. +48 506 091 080
e-mail: biuro@arturkosinski.pl
Strona 3 z 3

