
 

KARTA PRODUKTU 
 

PRODUKT: Profesjonalna strona 
internetowa – I miesiąc abonamentu 
 

ZAKRES: 
 

Pakiet Podstawowy Standardowy Rozszerzony 

wybór szablonu  zgodnie ze specyfiką branży klienta 

Social Media  tak  

analiza marketingowa tak 

liczba podstron  
do wykonania 

Strona Landing page do 
6 sekcji ze zdjęciami i 
tekstami z Panelem 
Zarządzania Treścią 

WordPress 
(1 sekcja to pojedyncza 

grupa treści, zwykle 
zawierająca nagłówek) 

Standardowy: Strona 
www do 6 podstron z 
Panelem Zarządzania 

Treścią WordPress 

Strona www do 10 
podstron z Panelem 
Zarządzania Treścią 
WordPress + Sklep 

WooCommerce 

dostosowanie 
szablonu - część 

graficzna 

wybór kolorystyki, zgodnie z paletą dostępną w ramach szablonu 

max. 3 zdjęcia z fotolii 
lub inne  

max. 3 zdjęcia z fotolii 
lub inne  

max. 10 zdjęć z fotolii lub 
inne  

dostosowanie 
szablonu część 
programistyczna 

● wybór funkcjonalności 
oraz układu treści 
 w ramach opcji 

dostępnych w szablonie  
● włączenie wybranych 
wtyczek dostępnych w 

szablonie 

● wybór funkcjonalności 
oraz układu treści 
 w ramach opcji 

dostępnych w szablonie  
● włączenie wybranych 
wtyczek dostępnych w 

szablonie 

● wybór funkcjonalności 
oraz układu treści 
 w ramach opcji 

dostępnych w szablonie  
● włączenie wybranych 
wtyczek dostępnych w 

szablonie 

copywriting treści w objętości 2,5 tys. 
zzs (+/-10% zzs) 

treści w objętości 5 tys. 
zzs (+/-10% zzs) 

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

    

    

    



 

 
 

 

parametry serwera 

5 GB przestrzeni 
dyskowej 

2 konta pocztowe 

5 GB przestrzeni 
dyskowej 

5 kont pocztowych 
Pomoc pracownika do 

1h/msc 

10 GB przestrzeni 
dyskowej 

10 kont pocztowych 
Codziennie wykonywane 

backupy strony 
Pomoc pracownika do 

3h/msc 

 
Zakup lub transfer domeny 

Umowa na 24 miesiące 
Brak opłaty instalacyjnej 

 

poprawki do pełnej akceptacji copywriting 
zgodnie z możliwościami szablonu 3 serie poprawek 

nagrywane szkolenie tak 

wsparcie przez miesiąc od daty oddania projektu 

uzupełnienie 
zawartości strony  

● grafika - po stronie klienta  
● treści - po stronie klienta 

instalacja 
dodatkowych wtyczek zgodnie z ceną wtyczki i wdrożenia 

serwer i domena przez cały okres trwania abonamentu! 

gwarancja na 
prawidłowe 

funkcjonowanie strony 
przez cały okres trwania abonamentu! 


