
kompleksowej realizacji strony internetowej

Oferta



    Wdrożyliśmy ponad 300 serwisów internetowych 

    Dzięki naszej pracy zaistniało na europejskim rynku ponad 20 nowych firm
Każda z nich otrzymała od naszych specjalistów profesjonalny logotyp, materiały reklamowe, kompleksową  

obsługę strony internetowej wraz z indywidualnymi rozwiązaniami marketingowymi.

    Zwiększyliśmy zyski naszych klientów nawet o 250%!
Dzięki unikatowej strukturze tworzonych przez nas stron internetowych, nowoczesnej reklamie w internecie oraz 

wykorzystywanej najnowszej technologii.

 

    90% naszych klientów 

współpracuje z naszymi specjalistami nadal po zakończeniu prac nad stworzeniem strony www. Prowadzenie kampanii 

reklamowych, administracja zawartością strony, aktualizacje, doradcztwo i wiele innych. 

    Posiadamy wieloletnie doświadczenie 

w kompleksowym projektowaniu stron internetowych. 

Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej

Szanowni Państwo
Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy.
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    Szczegółowa analiza Państwa konkurencji
Pełna analiza serwisów konkurencyjnych firm pod względem graficznym i strukturalnym.

    Gwarantujemy, że projekt graficzny nie zostanie powielony!
Wykonanie profesjonalnego, indywidualnego projektu graficznego strony i wszystkich głównych podstron serwisu.

    Wprowadzenie treści i zdjęć
Cena zawiera wprowadzenie treści i zdjęć na podstrony serwisu internetowego. Dotyczy to również przygotowania dostarczonych zdjęć pod wymagania 

strony (rozmiary, jakość, interaktywnosć). Otrzymują Państwo w pełni funkcjonalną stronę uruchomioną pod wskazaną domeną.

    Kompleksowa obsługa 
Zajmujemy się wszystkim! Klient poświęca minimum czasu.
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    Formularz kontaktowy
Serwis zawierać będzie podstronę z formularzem kontaktowym, dzięki któremu klienci będą mogli wysyłać wiadomości (zapytania) z poziomu 

przeglądarki internetowej.

INDYWIDUALNY PROJEKT GRAFICZNY

zaprojektowany specjalnie dla Państwa!

    Mapa dojazdowa
Serwis zawierać będzie podstronę z mapą dojazdową do siedziby firmy (wykorzystane narzędzie Google Maps).

    Dwie wersje językowe
Możliwość umieszczenia dwóch wersji językowych, czyli np. polska i angielska. Koszt tłumaczenia nie jest wliczony w cenę.
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    System CMS (System Zarządzania Treścią)
Dzięki takiemu systemowi mogą Państwo we własnym zakresie zarządzać w pełni stroną internetową bez posiadania wiedzy informatyczniej

(pełna możliwość edycji treści na stronie głównej i wszystkich podstronach serwisu www wraz z galeriami zdjęć).

    Nieograniczona ilość podstron!
Mogą Państwo dodawać nieograniczoną ilość podstron.
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Nasze projekty charakteryzują się najwyższą 

jakością i dbałością o szczegóły. Projekty są 

przemyślane i tworzone pod określoną branżę.

    Nieograniczona ilość zdjęć w galerii
Mogą Państwo dodawać dowolną ilość zdjęć.

tak wygląda 
nasz system CMS

    Intuicyjne, nowoczesne i samodzielne zarządzanie stroną internetową.

    Domena i serwer - 0 zł
W cenie zawiera się wykupienie i konfiguracja odpowiedniej domeny. Serwer i jego odpowiednia konfiguracja pod wybraną domenę. 

Uruchomienie własnych adresów mailowych. Usługa serwerowa w pierwszym roku gratis.
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Cena: 3 500 zł netto

Termin realizacji: ok. 30 dni.
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    Moduły: aktualności, galeria, reklama
Moduł aktualności: pozwala na umieszczanie aktualnych wydarzeń (newsów),

Moduł galeria: umożliwia tworzenie i zarządzanie galerią zdjęć i zdjęciami w niej zawartymi.

Moduł reklama: umożliwia umieszczanie w dowolnym momencie reklam graficznych, promocji najciekawszych zdjęć, artykułów itp. 
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    Szkolenie
Przeprowadzenie szkolenia z osobami odpowiedzialnymi za późniejsze zarządzanie serwisem www. Wstępny plan szkolenia:

- informacje, możliwości, sposób poruszania się i zarządzania systemem PS CMS,

- podstawowe informacje z zakresu pozycjonowania stron,

- zasady publikacji treści, zdjęć na stronie internetowej tak, aby były zgodne z zasadami SEO,

- strona internetowa oczami użytkownika oraz estetyka publikowanych treści.

    Pozycjonowanie i reklama w internecie
Zbudowanie kodu strony przyjaznego dla wyszukiwarek. Dopasowanie witryny pod pozycjonowanie. Inteligentne adresy podstron zawierające część 

treści z określonej podstrony w tytule.

    Kompleksowe wdrożenie serwisu
W ostatnim etapie projektu wdrażamy w pełni funkcjonalną stronę internetową pod wskazaną przez Państwa domenę oraz konfigurujemy 

określony serwer.

    Gwarancja jakości!
Udzielamy dożywotniej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie wykonanych przez nas serwisów internetowych! Jeżeli strona nie będzie działać 

prawidłowo z powodu błędu konstrukcji strony internetowej naprawimy problem bezpłatnie.

    System statystyk odsłon strony internetowej
Do strony internetowej zostanie zaimplementowany profesjonalny system statystyk odwiedzin i odsłon stron. System Google Analytics jest obecnie 

jednym z większych i najdokładniejszych systemów statystycznych na rynku.

Opcja bez systemu PS CMS
Cena: 2 500 zł netto
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Harmonogram prac  |przy wykonywaniu strony www

Cena: 5 600 zł netto

Termin realizacji: ok. 45 dni.
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     Podpisanie umowy

     Rozpoczęcie prac projektowych nad stworzeniem graficznej wersji strony internetowej 

     Projektowanie głównych podstron serwisu

     Prace programistyczne

     Uruchomienie i testowanie funkcjonalnego serwisu www

     Uruchomienie w pełni funkcjonalnej wersji serwisu www na serwerze wybranym przez klienta

Spotkanie osobiste - uzgodnienie ostatecznej kwoty i zakresu prac na wykonanie projektu oraz podpisanie umowy.

Jeżeli spotkanie osobiste nie jest możliwe to wszystkie formalności prowadzimy na drodze mailowej, telefonicznej oraz poczty standardowej.

Na tym etapie będziemy potrzebowali materiałów graficznych jak: logo firmy, zdjęcia itp. do wykorzystania przy projektowaniu layoutu strony internetowej.

Po zaakceptowaniu graficznej wersji strony głównej przystępujemy do prac projektowych nad głównymi podstronami serwisu. Będziemy potrzebowali wszystkich 

treści przygotowanych do umieszczenia na podstronach serwisu wraz ze zdjęciami, które docelowo mają znaleźć się na podstronach serwisu.

Po zaakceptowaniu graficznej wersji wszystkich podstron www przystępujemy do prac programistycznych, aby docelowo uruchomić stronę internetową.
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Pozycjonowanie i reklama w internecie
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    Pozycjonowanie
W celu uzyskania większej ilości internautów na stronie, a tym samym powiększeniu ilości potencjalnych klientów proponujemy osiągnięcie 

najwyższych pozycji w wyszukiwarce www.google.pl, czyli proces pozycjonowania Państwa strony www. Proces ten jest długotrwały. Efekty 

pojawiać się będą sukcesywnie od momentu rozpoczęcia prac pozycjonerskich. Umowa sporządzana jest w takich przypadkach zazwyczaj na 

okres 12 miesięcy i płacą Państwo tylko za efekty, czyli np. 1 miejsce w wyszukiwarce wg stawek dobieranych indywidualnie. 

Obecnie prowadzimy proces pozycjonowania dla ponad 20 firm, na ponad 50 słów kluczowych.

Ceny pozycjonowania zaczynają się już od 200 zł netto za jedno słowo kluczowe znajdujące się na pozycji 1-3 w jednym miesiącu 

rozliczeniowym.

    Kampanie reklamowe Google Adwords.
Drugi proces pozyskania klientów, który jest mniej czasochłonny w porównaniu z poprzednią propozycją. Jest to kampania reklamowa w 

google.pl, Google Adwords. Efekty pojawiają się już na następny dzień po rozpoczęciu kampanii. Google Adwords jest o tyle ciekawsza 

propozycją, że tutaj płacą Państwo tylko za kliknięcia, odwiedziny potencjalnych klientów. Skuteczność tej reklamy jest bardzo wysoka i ze 

względu na szybkość realizacji atrakcyjna dla firm chcących pozyskiwać nowych klientów. Ceny ustalane są również indywidualnie w 

zależności od tematyki strony.

Więcej informacji znajdą Państwa na naszej stronie: www.projektstudio.pl/oferta/reklama-i-wizerunek/kampanie-google-adword.html 

Obecnie prowadzimy kampanie reklamowe dla ponad 30 firm, na ponad 200 słów kluczowych. 

Budżety miesięczne naszych klientów oscylują w granicach od kilkuset zł do kilku tysięcy zł miesięcznie.

Stworzenie strony internetowej to połowa sukcesu. Druga połowa to odpowiednia reklama. 
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Reklamujemy naszych klientów w wyszukiwarce:

Cena: ustalana indywidualnie
netto / miesiąc

Zależy od ilości i  rodzaju słów kluczowych.
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Dodatkowe usługi
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    Animacje flash
Animacje na potrzeby internetu w technologii flash (np. banery reklamowe animowane). Cena zależy od stopnia skomplikowania animacji.

Termin realizacji ok. 3 dni.

    Tłumaczenia
Tłumaczenia tekstów z języka obcego na polski i odwrotnie (każdy język). Podana cena dotyczy 1500 znaków ze spacjami w zależności od języka.

Termin realizacji ok. 2-7 dni za zlecenie do kilku stron.

cena od 200 zł netto

cena od 60 - 95 zł netto /1800 znaków

    Administracja
Zapewniamy naszym klientom najwyższe klasy usługi administracji stroną. Usługa ta skierowana jest do tych klientów, którzy nie mają czasu na 

samodzielne zarządzanie stroną internetową przy jej aktualizacji. Dzięki tej usłudze nasza firma przejmuje obowiązki zarządzania stroną 

internetową, rozwojem i aktualizacją stając się jej administratorem.

cena od 600 zł netto /miesiąc

cena od 1450 zł netto
    Projektowanie logo
Wykonanie projektów logo dla firmy wraz z projektami wizytówek, teczki, aktówki, papieru firmowego.

Termin realizacji ok. 14 dni.
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Nasze doświadczenie
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    Przykładowe realizacje serwisów internetowych
poniżej prezentujemy wybrane projekty serwisów internetowych przy których powstawaniu uczestniczyli nasi specjaliści. Pozostałe projekty dostępne są na naszej stronie internetowej www.projektowanie.wroclaw.pl

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowym projektowaniu rozwiązań internetowych.
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http://kasacja.wroclaw.pl/
http://zielonetrawniki.pl/
http://specbau.com/
http://projektowanie.wroclaw.pl/realizacje_strony_www_16
http://www.synergis.eu
http://www.rpphprzeworno.pl
http://larafabio.pl/
http://www.pasjaksiazek.pl/
http://malexbhp.pl/


Zaufali nam
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Poniżej prezentujemy tylko część firm z którymi współpracowaliśmy lub współpracujemy w dalszym ciągu.
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    Bezpośredni kontakt z naszym doradcą

Filip Dzierżak

Adres e-mail: f.dzierzak@projektstudio.pl 

Telefon komórkowy: 510 645 004

Aby ustalić szczegóły współpracy zapraszamy Państwa do spotkania lub rozmowy telefonicznej.

    Ogólny kontakt do naszej firmy

Projekt Studio - Kompleksowe projektowanie stron internetowych

54-210 Wrocław

ul. Kwiska 5/7 (pok. 112)

Telefon biurowy: +48 71 349 74 72
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