OFERTA
Usług
Dlaczego warto nas wybrać?
Kreatywni
Wielu klientów min:

Elastyczni - tworzymy, piszemy własne skrypty czy pluginy by wszystko
pracowało tak jak nakreśliliśmy w planach. Nie ma rzeczy niemożliwych.
SEO Marketing / AdWords - zbudujemy stronę ale i tez ja wypromujemy.
ToolsHosting - posiadamy własny hosting / serwery.
Możliwość spotkania - w przypadku Warszawy, Gdańska, Krakowa, Torunia.
Posiadamy własne marki - portale na których pojawisz się po publikacji
strony.
Audio marketing - doradzamy i produkujemy dźwięk rożnego zastosowania.
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OFERTA
Usług
Oferta wykonania strony internetowej
Specyfikacja strony:
Indywidualny projekt graficzny,
Wykonanie strony głównej wraz z systemem nawigacji,
Animowany slider,
Wersje strony dla komórek, smartfonów i tabletów,
Pełna optymalizacja pod wyszukiwarki (Google),
Zdjęcia w sliderze oraz w grafice strony będą ręcznie optymalizowane
(zmniejszenie rozmiaru o około 40% w porównaniu do Photoshopa),
Rozwijalne menu z wielopoziomową strukturą,
Integracja z Facebookiem oraz z Google+ (poprawiają pozycję w google),
Rozbudowana wielopoziomowa galeria z bardzo łatwa obsługą,
Wyszukiwarka serwisu przeszukująca wszystkie treści,
Zabezpieczenie strony (usunięcie informacji o wersji wordpressa, dodatkowe
hasła lub captcha na panel administracyjny, konfiguracja wtyczki
podwyższającej bezpieczeństwo systemu),
Panel administracyjny CMS do samodzielnej aktualizacji strony,
6 miesięczna gwarancja,
Wiele dodatkowych elementów dodawanych przez panel www,
Możliwa obsługa SSL,
Indywidualne metatagi dla każdej podstrony oraz dla każdego towaru,
Indywidualne teksty pod / nad stopką dla każdej podstrony oraz dla każdego
towaru,
Przygotowanie strony pod pozycjonowanie - struktura nagłówków, teksty
alternatywne itp.
Brak ilości poprawek na projekt graficzny - ulepszamy projekt graficzny
do momentu aż zostanie w pełni zaakceptowany przez klienta (brak
dodatkowej opłaty za poprawki graficzne).
Obróbkę graficzna materiałów klienta,
ToolsHosting - możliwość skorzystania z hostingu w preferencyjnej cenie,
Konfiguracja adresów mail.
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OFERTA
Usług
Cały serwis zostanie przygotowany z użyciem nowych rozwiązań co zapewni
poprawny odbiór przez użytkowników, prawidłowy odczyt przez przeglądarki
internetowe oraz dobre i szybkie pozycjonowanie w wyszukiwarkach.
Panel administracyjny do samodzielnej aktualizacji strony pozwala na
samodzielne dodawanie nowych podstron, fotek, opisów itp. Panel ten dostępny
jest na hasło tylko dla właściciela strony.
Dzięki samodzielnej aktualizacji rozbudowa strony www jest bardzo łatwa i
tania. Panel zawiera edytor typu Word umożliwiający łatwe formatowanie
tekstu (czcionki, kolory, wielkości) oraz umieszczanie fotografii w tekście.
Zakres oferty:
A) - Stworzenie projektu graficznego w oparciu o przekazane teksty i zdjęcia
klienta:
Kwota jednorazowa łącznie: 2 500 / 3 000 zł
B) - Hosting 5 GB
W tym skrzynki mail (bez limitu domen), poczta na smartphonie, konfiguracja
każdej skrzynki, oprawa graficzna stopki.
Kwota cykliczna raz na rok: 100 zł
- Hosting 250 Gb
W tym skrzynki mail (bez limitu domen), poczta na smartphonie, konfiguracja
każdej skrzynki, oprawa graficzna stopki.
Kwota cykliczna raz na rok: 270 zł
C) - Budowanie pozycjonowania naturalnego SEO
Wycena nastąpi po wykonaniu prac programistycznych. Prace seo raportowane
kwartalnie wprost do klienta.
Ogólny cennik: 300 / 500 zł
Termin: do 21 dni roboczych od momentu zamówienia
Każdorazowe zamówienie zostanie wycenione indywidualne.
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