Strona WWW

Cennik

Elementy w ramach Pakietu

Podstawowy

Optymalny

Kompleksowy

Wysokość opłat 12 miesięcy

127 zł/mies.

147 zł/mies.

197 zł/mies.

Wysokość opłat 36 miesięcy

̶

97 zł/mies.

̶

Wysokość opłaty jednorazowej

1477 zł

1677 zł

2247 zł

Strona z 5 podstronami

✓

✓

✓

Optymalizacja pod kątem widoczności Google

✓

✓

✓

Optymalizacja prędkości działania strony

✓

✓

✓

Optymalizacja stron w wersjach mobilnych

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Łatwy w obsłudze system zarządzania treścią
(tzw. CMS)
Indywidualne doradztwo w zakresie marketingu
internetowego
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

•

✓

✓

̶

̶

✓

•

✓

✓

Podpięcie i parametryzacja Google Analytics

•

✓

✓

Wpis do 4 katalogów

•

✓

✓

Projekt oryginalnego logo ( 3 propozycje)

•

•

✓

•

•

✓

Optymalizacja strony pod kątem konwersji
Hosting z serwisem – pierwszy rok w cenie (47 zł
po okresie promocji)
Domena w pierwszym roku
Parametryzacja domeny i dodanie maili (5 maili
kontaktowych)
Ikonki społecznościowe
Dodanie wersji językowej, wraz z przygotowanie

internetowy

AdWords (kampania promocyjna do 350 złotych z

wizualna

Identyfikacja

Analityka i marketing

strony wizytówkowej w języku angielskim

bezpłatną parametryzacją)

Projekt oryginalnej wizytówki (3 propozycje +
wydruk 250 sztuk)
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Strona WWW

Elementy dodatkowe

Dodatkowa podstrona

97,00 zł

97,00 zł

97,00 zł

Dodatkowy adres e-mail poza pakietem

4,00 zł/ms

4,00 zł/ms

4,00 zł/ms

Ikonki społecznościowe – plugin

47,00 zł

w pakiecie

w pakiecie

Integracja z facebook

47,00 zł

47,00 zł

47,00 zł

Chat online

47,00 zł

47,00 zł

47,00 zł

Dodanie wersji językowej

197,00 zł

197,00 zł

w pakiecie

Dodanie dodatkowej wersji językowej

147 zł

147 zł

147 zł

Dodanie wersji językowej z tłumaczeniem

Wycena indywiudalna od 257 zł

Wycena indywidualna od 257 zł

Wycena indywiudalna od 257 zł

Przygotowanie treści na stronę (Copywriting)

127 zł (strona)

127 zł (strona)

127 zł (strona)

37 zł (strona)

37 zł (strona)

37 zł (strona)

Wycena indywiudalna od 1667 zł

Wycena indywiudalna od 1667 zł

Wycena indywiudalna od 1667 zł

Językowa korekta treści przygotowanych przez
klienta
Moduł E-Commerce
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Analityka i marketing internetowy

Podpięcie i parametryzacja Google Analytics

47,00 zł

w pakiecie

w pakiecie

Zaawansowana analityka - Google Tag Manager

75,00 zł

75,00 zł

75,00 zł

Nagrywanie wizyt

47,00 zł

47,00 zł

47,00 zł

Heatmaps

47,00 zł

47,00 zł

47,00 zł

System zbierania opinii

47,00 zł

47,00 zł

47,00 zł

Moduł Newslettera (do 500 kontaktów)

47,00 zł

47,00 zł

47,00 zł

97,00 zł

97,00 zł

97,00 zł

Parametryzacja pierwszej kampanii

Kampania i parametryzacja

Kampania i parametryzacja

247,00 zł

w pakiecie

w pakiecie

(350 zł budżetu reklamowego)**

(350 zł budżetu reklamowego)**

2 katalogów

2 katalogów

2 katalogów

47,00 zł

47,00 zł

47,00 zł

Zaawansowany formularz kontaktowy z
możliwością automatycznego tworzenia bazy
klientów

AdWords

Budżet kampanii ustalony z
klientem (BRAK KUPONU)

Wpis do dodatkowych katalogów
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Identyfikacja wizualna

Projekt oryginalnego logo ( 3 propozycje)

345,00 zł

345,00 zł

w pakiecie

177,00 zł

177,00 zł

w pakiecie

87,00 zł

87,00 zł

87,00 zł

147,00 zł

147,00 zł

147,00 zł

Projekt oryginalnej wizytówki (3 propozycje +
wydruk 250 sztuk)
Przygotowanie dodatkowej wizytówki dla
pracownika, zgodnie ze wybranym wzorem
(zmiana danych + wydruk 250 sztuk)
Projekt teczki na dokumenty i papieru firmowego

Wszystkie ceny podawane są w kwotach netto
✓ W cenie pakietu
• Opcjonalnie do zakupu zgodnie z cennikiem
– Brak możliwości zakupu w ramach danego pakietu
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