ICP

Instinctive

Color

Picture

STRONA WIZYTÓWKA 750 z³ netto

CENNIK - STRONY WWW - SKLEPY
STRONA BIZNES 1500 z³ netto

STRONA PRESTIGE 2250 z³ netto

SKLEP STANDARD 1750 z³ netto

standardowa grafika

rozbudowana grafika

zaawansowana grafika

rozbudowana grafika

system do zargz¹dzania treœci¹ - CMS - graficzny

system do zarz¹dzania treœci¹ - CMS - graficzny

system do zarz¹dzania treœci¹ - CMS - graficzny

system do zarz¹dzania treœci¹ - CMS - graficzny

domena / serwer - 1 rok gratis lub pomoc w wyborze

domena / serwer - 1 rok gratis lub pomoc w wyborze

domena / serwer - 1 rok gratis lub pomoc w wyborze

domena / serwer - 1 rok gratis lub pomoc w wyborze

strona responsywna

strona responsywna

strona responsywna

sklep responsywny

kupujemy do 5 zdjêæ

kupujemy do 10 zdjêæ

kupujemy do 20 zdjêæ

kupujemy do 5 zdjêæ

mapka google, dodanie do Google

mapka google, dodanie do Google, optymalizacja

mapka google, dodanie do Google, optymalizacja

mapka google, dodanie do Google

formularz kontaktowy / 1 konto email

formularz kontaktowy / do 1 konto email

formularz kontaktowy / do 3 konta email

formularz kontaktowy / 1 konto email

standardowa galeria

galeria konfigurowalna

zaawansowana galeria konfigurowalna

standardowa galeria

standardowa slider

rozbudowany slider

zaawansowany rozbudowany slider

standardowa slider

informacje o ciasteczkach

standardowe animacje

rozbudowane menu

informacje o ciasteczkach

profesjonalny copywriting do 5 tys. znaków

efekt parallax

rozbudowane animacje

profesjonalny copywriting do 5 tys. znaków

stopka email

informacje o ciasteczkach

animowane t³o

system PayPal - p³atnoœci

wizytówka google maps

lightbox facebook

efekt parallax

stopka email

strona zabezpieczona przed atakami

informacje o ciasteczkach

wizytówka google maps

statystyki odwiedzin

integracja z facebookiem

profesjonalny copywriting do 10 tys. znaków

referencje - opinie Klientów

stopka email

efekt video

wizytówka google maps

strona zabezpieczona przed atakam
statystyki odwiedzin (Google Analytics)

LOGOTYP
tylko 250z³ netto

czat na stronie - rozmowy z Klientami
profesjonalny copywriting do 20 tys. znaków
backup strony
stopka email
wizytówka google maps

CENNIK - POZYCJONOWANIE

US£UGA
Pozycjonowanie easy

CENY netto :

7 - 10 s³ów kluczowych

Pozycjonowanie standardowe

Pozycjonowanie zaawansowane
Pozycjonowanie premium

7 - 10 s³ów kluczowych
7 - 10 s³ów kluczowych

7 - 10 s³ów kluczowych

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg. art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego

1250,00 z³ netto / rok ( p³atnoœæ jednorazowa - 1250,00z³ )
2500,00 z³ netto / rok ( p³atnoœæ pó³roczna - 1250,00z³ )
5000,00 z³ netto / rok ( p³atnoœæ kwartalna - 1250,00z³ )
7500,00 z³ netto / rok ( p³atnoœæ kwartalna - 1875,00z³ )
Zapraszamy

