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Stronę, która będzie się dostosowywała do urządzeń
mobilnych czyl i  będzie responsywna.

Stronę, która będzie przygotowana do pozycjonowania
(SEO)

Stronę bazującą na WordPressie, której zawartością
będziesz w stanie samodzielnie zarządzać w prosty sposób.

Pomogę Ci z zakupem domeny i  hostingu. Mam również dla
Ciebie zniżkę na hosting w lh.pl!

Korzyści ze współpracy
Tworzę strony dla osób, które chcą stworzyć swoje miejsce w
Internecie.  
Wiem, że to świat pełen niezrozumiałych terminów dlatego pomogę Ci
go poznać i  zrozumieć!  
Gwarantuję najwyższą jakość i  terminowość. 
 

W wyniku naszej współpracy otrzymasz:
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Pakiety

Możesz wybrać jeden z gotowych pakietów, lub przesłać wymagania,
tak abym mogła przygotować ofertę specjalnie dla Ciebie!

Każdy z pakietów to: 

strona oparta o technologię WordPress  i  dostosowane 
szablony 
strona responsywna  -  dostosowująca się do urządzeń
mobilnych
instrukcja  PDF do samodzielnego wprowadzania i
aktual izowania treści na stronie
konfiguracja  hostingu i  domeny
formularz kontaktowy
okienko do komunikatu  o ciasteczkach i  pol i tyce
prywatności
możliwość edycj i  opisu strony w wyszukiwarkach
połączenie z prof i lami w social mediach
jasne zasady współpracy
brak ukrytych kosztów 
20% zniżki  na hosting w lh.pl z certyf ikatem SSL i
skrzynką pocztową
faktura VAT



600  
738  10 dni roboczych  

zł netto 

zł brutto  
Grow 

do wyboru jeden z  3 szablonów dostosowanych do tematyki strony
do 5 podstron  
sekcja kontakt z  mapką  
formularz kontaktowy z dodatkowymi polami
back-up  strony do dropboxa
do 2 tur poprawek
zamieszczenie na stronie dostarczonej treści i  graf iki
przygotowanie do  3 zdjęć  z ogólnodostępnych zasobów przeznaczonych do
użytku komercyjnego
podpięcie Google Analytics - narzędzie do monitorowani ruchu na stronie
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Pakiety

Hello 300  
369  5 dni roboczych  

zł netto 

zł brutto  

do wyboru jeden z 2 szablonów  dostosowanych do tematyki strony
do 3 podstron
prosty formularz kontaktowy 
1 tura poprawek
zamieszczenie na stronie dostarczonej treści i  graf iki

900  
1107  

15 dni roboczych  
zł netto 

zł brutto  Shine

do wyboru jeden z 3 szablonów  wybranych na podstawie  analizy potrzeb
do 7 podstron  
sekcja kontakt z mapka  
formularz kontaktowy z dodatkowymi polami
back-up  strony do dropboxa
do 3 tur poprawek
zamieszczenie na stronie dostarczonej treści i  graf iki
przygotowanie do 7 zdjęć z ogólnodostępnych zasobów przeznaczonych do
użytku komercyjnego
podpięcie Google Analytics  oraz Google Search Console
Szkolenie z obsługi strony na Skype do 2 godzin  


