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

Wizytówka

Firmowa

Rozbudowana

1500 PLN

2000 PLN

od 3400 PLN

1200 PLN

1600 PLN

od 2800 PLN

około 7 dni

około 14 dni

indywidualny

strona główna (one page) 1a


strona główna + do 5
podstron 1b


indywidualna 1c


Cena regularna
Cena promocyjna
Czas realizacji
Indywidualny projekt graficzny,
dostosowany do urządzeń mobilnych i
ekranów 4K (1 projekt + 3 serie
poprawek)
CMS WordPress - system do
zarządzania treścią strony + pomoc
techniczna w obsłudze systemu przez 1
miesiąc + szkolenie wideo z obsługi
systemu
Liczba podstron
Statystyki Google Analytics
Uzupełnienie treścią przesłaną przez
Klienta
Mapa Google
Ikony social media 2
Wtyczki zwiększające bezpieczeństwo
strony
Ikona w pasku przeglądarki (favicon)
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy z filtrem
antyspamowym

-

Animowany slider ze zdjęciami

-

Strona błędu 404

-

SEO (optymalizacja pod wyszukiwarkę
Google)

podstawowe 3

podstawowe 3 w cenie,
rozszerzone 400 PLN 4

rozszerzone 4

RODO

podstawowe 5

rozszerzone 6

rozszerzone 6

Zakup zdjęć z depositphotos.com
(liczba sztuk) 7

1

3

10

Moduł aktualności / blog

-

500 PLN

Rozwijane menu 8

-

200 PLN
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Newsletter mailchimp.com 9

-

300 PLN

Usługi dodatkowe dla wszystkich pakietów
Komunikat "Strona w budowie" w trakcie
tworzenia strony

100 PLN

Czat z konsultantem 10

100 PLN

Popup - komunikat / reklama w
wyskakującym okienku

200 PLN

Utworzenie konta w Google Maps lub
social media

200 PLN / szt.

Dodatkowe wersje językowe 11

300 PLN / 1 dodatkowy język

Dodatkowe poprawki projektu
graficznego

od 50 PLN

Usunięcie informacji o autorze strony w
stopce

500 PLN

Projekt logo

wycena indywidualna

Funkcje indywidualne

wycena indywidualna

Domena .pl, hosting, 3 konta pocztowe,
certyfikat SSL
Instalacja strony na hostingu Klienta
Obsługa administracyjna strony 12

300 PLN / rok
100 PLN
100 PLN / miesiąc

Objaśnienia:

1.

Liczba podstron:
a. w pakiecie Wizytówka strona składa się tylko ze strony głównej, która podzielona jest na 5 sekcji (np. start, o nas, oferta, galeria,
kontakt)
b. w pakiecie Firmowa strona składa się ze strony głównej (podzielonej na sekcje) oraz do 5 podstron (przy czym podstrony oparte
są o jeden szablon)
c.w pakiecie Rozbudowana budowa strony ustalana jest indywidualnie - możliwa jest większa liczba podstron oraz wiele
indywidualnych szablonów dla każdej podstrony
2. Cena nie zawiera utworzenia kont firmy w social media. Patrz usługi dodatkowe.
3. Podstawowe SEO zawiera: przyjazne adresy URL podstron, przekierowanie adresu strony z www na bez www, możliwość
samodzielnego zarządzania meta tagami strony, plik robots.txt umożliwiający robotom wyszukiwarki wstęp na stronę.
4. Rozszerzone SEO zawiera dodatkowo: automatyczne generowanie mapy strony dla Google (sitemap.xml), dodatkowy tekst SEO i
menu w stopce strony, integracja strony z narzędziem Google Search Console, zgłoszenie strony do Google, moduł optymalizacji
zdjęć (szybsze ładowanie strony), optymalizacja kodu strony (szybsze ładowanie strony), moduł pamięci podręcznej (szybsze
ładowanie strony).
5. Podstawowe RODO zawiera: informacja o wykorzystaniu plików cookies, pole „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych” w formularzu kontaktowym.
6. Rozszerzone RODO zawiera dodatkowo: utworzenie strony Polityka prywatności (link w stopce) ze standardowym tekstem lub
tekstem przesłanym przez Klienta, podlinkowanie polityki prywatności w informacji o plikach cookies.
7. Dodatkowe zdjęcia z depositphotos.com: 40 PLN / szt.
8. Rozwijane menu: zawiera jeden poziom rozwinięcia.
9. 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.
10. Czat na stronie - należy doliczyć koszt utrzymania czatu według stawek operatora, np. zendesk.com lub smartsupp.com
11. Tłumaczenia należy dostarczyć razem z materiałami do strony we własnym zakresie.
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12. Obsługa administracyjna zawiera: aktualizacje Wordpressa 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
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