
KARTA PRODUKTU

PRODUKT: Profesjonalny sklep
internetowy PrestaShop

ZAKRES:

PAKIET PODSTAWOWY +1

analiza marketingowa tak

ilość podstron 6

projektowanie graficzne ● layout strony
● logotyp
● dobór kolorystyki strony zgodnej

z logo
● max. 30 zdjęć z fotolii lub inne

copywriting ● treści w objętości 7,2 tys. zzs
(+/-10% zzs)

programowanie ● zakodowanie zaakceptowanych
widoków max 6 pozycji

● zakodowanie funkcjonalności
● instalacja standardowego,

rekomendowanego przez nas
pakietu wtyczek

● optymalizacja strony pod kątem
RWD

moduł magazynu tak, w tym generowanie dokumentów

moduły integracji ● kurier - 1 firma kurierska w cenie
● transakcje gotówkowe - PayU

lub Przelewy24 w cenie

integracja z mediami
społecznościowymi

tak

wielojęzyczność tak, dwie wersje językowe w cenie

poprawki ● do pełnej akceptacji graficzne i
copywriting

● 3 pakiety zbiorcze w ramach
kodowania

panel zarządzania PrestaShop tak



nagrywane szkolenie tak

wsparcie przez miesiąc od daty oddania projektu

uzupełnienie zawartości strony
(materiały, które nie zostały wykonane przez PAI)

● produkty - po stronie klienta
● pozostała grafika - po stronie

klienta
● pozostałe treści - po stronie

klienta
● inne - po stronie klienta

rozbudowa strony w późniejszym czasie indywidualna wycena potrzeb

instalacja dodatkowych wtyczek koszt wtyczki oraz wdrożenia

serwer i domena 6 miesięcy gratis

gwarancja na prawidłowe
funkcjonowanie strony

12 miesięcy (hosting Klienta)
5 lat (hosting PAI)

PAKIET PODSTAWOWY +2

analiza marketingowa tak

ilość podstron 6

projektowanie graficzne ● layout strony
● logotyp
● dobór kolorystyki strony zgodnej

z logo
● max. 30 zdjęć z fotolii lub inne

copywriting ● treści w objętości 7,2 tys. zzs
(+/-10% zzs)

programowanie ● zakodowanie zaakceptowanych
widoków max 6 pozycji

● zakodowanie funkcjonalności
● instalacja standardowego,

rekomendowanego przez nas
pakietu wtyczek

● optymalizacja strony pod kątem
RWD

moduł magazynu tak, w tym generowanie dokumentów

moduły integracji ● kurier - 1 firma kurierska w cenie
● transakcje gotówkowe - PayU

lub Przelewy24 w cenie

integracja z mediami
społecznościowymi

tak



blog TAK

wyszukiwarka moduł rozbudowanej wyszukiwarki

wielojęzyczność tak, dwie wersje językowe w cenie

poprawki ● do pełnej akceptacji graficzne i
copywriting

● 3 pakiety zbiorcze w ramach
kodowania

panel zarządzania PrestaShop tak

nagrywane szkolenie tak

wsparcie przez miesiąc od daty oddania projektu

uzupełnienie zawartości strony
(materiały, które nie zostały wykonane przez PAI)

● produkty - po stronie klienta
● pozostała grafika - po stronie

klienta
● pozostałe treści - po stronie

klienta
● inne - po stronie klienta

rozbudowa strony w późniejszym czasie indywidualna wycena potrzeb

instalacja dodatkowych wtyczek koszt wtyczki oraz wdrożenia

serwer i domena 6 miesięcy gratis

gwarancja na prawidłowe
funkcjonowanie strony

12 miesięcy (hosting Klienta)
5 lat (hosting PAI)


