
KARTA PRODUKTU

PRODUKT: Profesjonalna strona

internetowa – I miesiąc abonamentu

PAKIET PODSTAWOWY

analiza marketingowa tak

ilość podstron strona Landing page do 6 sekcji

projektowanie graficzne ● layout strony

● logotyp

● dobór kolorystyki strony zgodnej

z logo

wybór zdjęć/grafik na stronę max 3 zdjęcia z fotolli lub inne

copywriting treści w objętości 2,5  tys. zzs

optymalizacja treści pod SEO nie

panel zarządzania treścią WordPress tak

programowanie ● zakodowanie zaakceptowanych

widoków

● zakodowanie funkcjonalności

● instalacja standardowego,

rekomendowanego pakietu



wtyczek

strona w technologii RWD, czyli

dostosowana do urządzeń mobilnych

tak

parametry serwera 5 GB przestrzeni dyskowej, 2 konta

pocztowe

poprawki ● do pełnej akceptacji graficzne i

copywriting

● 3 pakiety zbiorcze w ramach

kodowania

integracja z mediami

społecznościowymi 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

zakup lub transfer domeny tak

umowa na 24 miesiące tak



brak opłaty instalacyjnej tak

gwarancja na prawidłowe

funkcjonowanie strony

12 miesięcy (hosting Klienta)

5 lat (hosting PAI)

PAKIET STANDARDOWY

analiza marketingowa tak

ilość podstron Strona www  do 6 sekcji

projektowanie graficzne ● layout strony

● logotyp

● dobór kolorystyki strony zgodnej

z logo

wybór zdjęć/grafik na stronę max 6 zdjęć z fotolli lub inne

copywriting treści w objętości 5  tys. zzs

optymalizacja treści pod SEO tak

panel zarządzania treścią WordPress tak

programowanie ● zakodowanie zaakceptowanych

widoków

● zakodowanie funkcjonalności

● instalacja standardowego,

rekomendowanego pakietu

wtyczek

strona w technologii RWD, czyli tak



dostosowana do urządzeń mobilnych

parametry serwera 5 GB przestrzeni dyskowej, 5 kont

pocztowych

poprawki ● do pełnej akceptacji graficzne i

copywriting

● 3 pakiety zbiorcze w ramach

kodowania

integracja z mediami

społecznościowymi 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

zakup lub transfer domeny tak

umowa na 24 miesiące tak

brak opłaty instalacyjnej tak

gwarancja na prawidłowe 12 miesięcy (hosting Klienta)



funkcjonowanie strony 5 lat (hosting PAI)

DODATKOWE

Pomoc pracownika do 1h/msc

Moduły, slider, galeria, formularz tak

PAKIET ROZSZERZONY

analiza marketingowa tak

ilość podstron strona www do 10 podstron

sklep WooCommerce tak

projektowanie graficzne ● layout strony

● logotyp

● dobór kolorystyki strony zgodnej

z logo

wybór zdjęć/grafik na stronę max 10 zdjęć z fotolli lub inne

copywriting treści w objętości 7,2  tys. zzs

optymalizacja treści pod SEO tak

panel zarządzania treścią WordPress tak

programowanie ● zakodowanie zaakceptowanych

widoków

● zakodowanie funkcjonalności

● instalacja standardowego,



rekomendowanego pakietu

wtyczek

strona w technologii RWD, czyli

dostosowana do urządzeń mobilnych

tak

parametry serwera 10 GB przestrzeni dyskowej, 10 kont

pocztowych

poprawki ● do pełnej akceptacji graficzne i

copywriting

● 3 pakiety zbiorcze w ramach

kodowania

integracja z mediami

społecznościowymi 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

zakup lub transfer domeny tak

umowa na 24 miesiące tak



brak opłaty instalacyjnej tak

gwarancja na prawidłowe

funkcjonowanie strony

12 miesięcy (hosting Klienta)

5 lat (hosting PAI)

DODATKOWE

pomoc pracownika do 3h/msc

codziennie wykonywane backupy

strony

tak

Moduły, slider, galeria, formularz tak
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