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Phocus.pl - oferta 

O firmie 
Phocus.pl to polsko-japooska firma składająca się z grupy kreatywnych przyjaciół, którzy 

współpracując razem tworzą porządne rzeczy. 

Naszym celem jest dostarczenie Paostwu najwyższej jakości produktów z zakresu stron 

internetowych, identyfikacji wizualnej oraz projektowania grafiki. 

Nasz zespół to ludzie o szerokich kwalifikacjach - profesjonalni programiści, graficy a nawet... muzycy 

i personel medyczny. Nasz nieustający zapał do pracy wynika z miłości do tego co robimy. 

Możemy pomóc Paostwa firmie w stworzeniu skutecznej reklamy elektronicznej, dlatego jeśli są 

Paostwo zainteresowani współpracą, zapraszamy do kontaktu. Działamy w dwóch strefach 

czasowych - w Polsce (Kraków oraz Pszczyna) oraz w Japonii (Yokohama), jesteśmy więc dostępni 24 

godziny na dobę. 

Zapraszamy do przeczytania poniższej oferty. 
Zespół phocus.pl 
www.phocus.pl 
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Strony internetowe 

Oferta 
Pracę nad stroną dzielimy na pięd kroków w ramach których wykonujemy konkretne zadania. 

 

 

1. Planowanie 
- Doradzamy w wyborze 
najlepszego rozwiązania 
i technologii stosownych 
do zapotrzebowania i 
wymagao klienta 

2. Projektowanie 
- Japoosko-polscy 
projektanci doradzają w 
kreacji  wizerunku strony 
 
- Wybieramy kolory , 
tworzymy logotypy, 
budujemy szablon 
strony 

3. Budowanie 
- Tworzymy system na 
podstawie ustalonych 
wcześniej wytycznych, 
graficy ściśle 
współpracują z 
programistami.  

4. Wdrażanie 
- Testujemy stronę pod 
kątem bezpieczeostwa 
 
- Uruchamiamy stronę 
na serwerze klienta 

5. Zarządzanie 
- Przygotowujemy 
instrukcję obsługi 
systemu 
 
- Udzielamy wsparcia 
technicznego, 
uruchamiamy usługi 
analizujące 

Przewidywany koszt dla przykładowej funkcjonalności 
(podane poniżej ceny są cenami netto) 

Bez systemu zarządzania treścią (CMS) 

1) Kilka podstron (3-5), prosta galeria zdjęd, strona bez możliwości edycji : około 1000zł 

2) funkcjonalnośd podobna do pkt.1 + Galeria multimedialna (odtwarzacz muzyki, wideo), 

formularz kontaktowy, strona bez możliwości edycji : 1000-2000zł 

Z systemem zarządzania treścią (CMS) 

3) funkcjonalnośd podobna do pkt.2 z możliwością edycji tekstu na podstronach : do 2000zł 

4) funkcjonalnośd podobna do pkt.3 + zarządzanie galerią (wgrywanie zdjęd, filmów, muzyki), 

10-15 podstron : 2000-4000zł 

5) funkcjonalnośd podobna do pkt.4 + rejestracja użytkowników, system komentarzy, listy 

mailingowe : 3000zł-5000zł 

6) zaawansowana logika (interakcje użytkowników, rejestracja wydarzeo, przepływ 

dokumentów, zaawansowane zabezpieczenia) : powyżej 4000zł 

Czas wykonania: 
 pkt.1 – pkt.2 : około 3-6 tygodni 

 pkt.3 – pkt.5 : od 1 do 2 miesięcy 

 pkt.6 : w zależności od funkcjonalności 

Przykładowe projekty stron znajdują się na naszej stronie: http://www.phocus.pl/websites 

http://www.phocus.pl/websites
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Identyfikacja wizualna i projektowanie 

Oferta 
W ramach identyfikacji wizualnej oraz projektowania grafiki specjalizujemy się w wykonywaniu 

projektów: 

1) Logotypów i ksiąg znaków 

2) Plakatów i broszur 

3) Wizytówek 

4) Modelów 3D 

Jesteśmy w stanie przygotowad również inne projekty graficzne w zależności od potrzeb klienta. 

Logotypy 
W ramach zlecenia wykonania logotypu oferujemy: 

1) projekt logotypu 

2) podstawową księgę znaku zawierającą warianty logotypu, propozycję firmowej czcionki oraz 

kolorów firmy 

W ramach prac nad projektem logotypu, po określeniu wymagao projektowych przez klienta, 

przygotowane zostanie kilka różnych projektów logotypu, z których klient będzie mógł wybrad jeden i 

zmodyfikowad go wedle własnych upodobao. Po wprowadzeniu poprawek i zaakceptowaniu ich 

przez klienta zostaną przygotowane warianty logotypu w których skład wchodzą: 

1) dwie wersje kolorowe 

a) do użytku na jasnym tle 

b) do użytku ciemnym tle 

2) dwie wersje monochromatyczne 

a) do użytku na jasnym tle 

b) do użytku na ciemnym tle 

W efekcie klient otrzyma pliki podzielone na dwie kategorie wg formatów i celu zastosowania: 

1) do wykorzystania w mediach cyfrowych, tzw. raster ( banery, strony internetowe, etc ) 

2) do wykorzystana w druku, tzw. wektory (wizytówki, papier firmowy, nadruki, plakietki ) 

Czas i koszt wykonania zlecenia ustala się w zależności od ilości wersji logotypu oraz zakresu księgi 

znaku, w podstawowych wersjach wynosi około 2 tygodnie, przy koszcie zaczynającym się od 450zł 

netto. 

Przykładowe projekty logotypów znajdują się na naszej stronie: 

http://www.phocus.pl/corporate_identity 

http://www.phocus.pl/corporate_identity

