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

Wizytówka

Firmowa

Rozbudowana

Absolutna podstawa
do prezentacji oferty firmy
w internecie

Najczęściej wybierany pakiet,
profesjonalna strona dla
małych i średnich firm

Dla wymagających Klientów,
dużych organizacji i firm
z rozbudowaną ofertą

1500 PLN

2000 PLN

od 3500 PLN

1000 PLN

1500 PLN

od 3000 PLN

około 7 dni

około 14 dni

indywidualny

strona główna (one page)
podzielona na 5 sekcji

strona główna + do 5
podstron (podstrony na
jednym szablonie)

strona główna
+ indywidualna liczba
podstron i szablonów

Cena regularna
Cena promocyjna
Czas realizacji
Liczba podstron

●
●

Funkcje dostępne w każdym pakiecie

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

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 3 miesiące + szkolenie wideo z obsługi systemu;
Jedna wersja językowa: polski;
Statystyki Google Analytics;
Uzupełnienie treścią przesłaną przez Klienta (teksty, zdjęcia);
Mapa Google;
Ikony social media (nie zawiera utworzenia kont w social media);
Wtyczki zwiększające bezpieczeństwo strony;
Ikona w pasku przeglądarki (favicon);
Galeria zdjęć;
Podstawowe SEO (przyjazne adresy URL, przekierowanie adresu strony z www na bez
www, możliwość samodzielnego zarządzania meta tagami strony, plik robots.txt
umożliwiający robotom wyszukiwarki wstęp na stronę);
Podstawowa zgodność z RODO (informacja o wykorzystaniu plików cookies, pole
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” w formularzu kontaktowym jeśli występuje w pakiecie);

Formularz kontaktowy

-

Animowany slider ze zdjęciami

-

Strona błędu 404

-

Zakup zdjęć z depositphotos.com
(liczba sztuk)

1

3

Rozszerzone SEO (automatyczne
generowanie mapy strony dla Google,
dodatkowy tekst SEO i menu w stopce,
integracja z Google Search Console,
zgłoszenie strony do Google, moduły
poprawiające czas ładowania strony)

-

+500 PLN

Blog / Aktualności

-

+500 PLN

Rozwijane menu (jeden poziom
rozwinięcia)

-

+200 PLN
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Formularz zapisu na newsletter

-

+300 PLN

U
 sługi dodatkowe dla wszystkich pakietów - wycena indywidualna
●
●
●
●
●
●
●
●

Dodatkowe wersje językowe;
Utworzenie kont w social media i Google Maps;
Tekst na stronę napisany przez copywritera;
Sesja zdjęciowa wykonana przez fotografa;
Projekt logo;
Obsługa administracyjna strony (aktualizacje systemu i modułów, usuwanie ewentualnych błędów i wirusów, przywracanie kopii
zapasowych);
Funkcje indywidualne;
Dodatkowe zdjęcia z depositphotos.com;

Domena .pl, hosting, 3 konta pocztowe,
certyfikat SSL

300 PLN / rok 250 PLN / rok
lub instalacja strony na serwerze Klienta 100 PLN

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną: tel. +48 506 091 080, biuro@arturkosinki.pl
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