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PROJEKTOWANIE STRON WWW

INFO CENA OD

Pakiet Basic  
projekt i wdrożenie strony wizytówkowej 2 000 zł

Pakiet Business
projekt i wdrożenie strony głównej i dwóch unikalnych podstron 3 000 zł

Pakiet Premium
projekt i wdrożenie strony, makieta UX, spersonalizowane szkolenie WordPress 8 000 zł

Pakiet BASIC:
• projekt strony głównej, 
• wdrożenie na serwerze i domenie Klienta z możli-

wością wykorzystania szablonu WordPress. 
Realizacja: 15 dni roboczych

Pakiet BUSINESS 
• dwa projekty strony głównej do wyboru, 
• projekty dwóch podstron na podstawie wybranej 

koncepcji graficznej,
• wdrożenie całości na serwerze i domenie Klienta  

z możliwością wykorzystania szablonu WordPress. 
Realizacja: 20 dni roboczych

Pakiet PREMIUM 
• makieta UX,
• dwa projekty strony głównej do wyboru, 
• projekty czterech podstron na podstawie wybra-

nej koncepcji graficznej,
• wdrożenie całości na serwerze i domenie Klienta  

z możliwością wykorzystania szablonu WordPress,
• uzupełnienie treści do 20 podstron
• spersonalizowane szkolenie WordPress, obejmu-

jące informacje potrzebne do modyfikowania tre-
ści na stronie Klienta.

Realizacja: od 25 dni roboczych

Opis współpracy:
Podstawą wykonania projektów jest ocena potrzeb 
Klienta i potencjalnego użytkownika. Potrzebna będzie 
także propozycja  struktury strony i komplet materia-

łów. Na tym etapie zostanie ustalony sposób wdroże-
nia strony. W przypadku konieczności wykorzystania 
szablonu WordPress (w zależności od szablonu) mogą 
pojawić się ograniczenia w wyborze rozwiązań gra-
ficznych i wprowadzenia niektórych proponowanych 
przez Klienta poprawek.

Pakiet obejmuje możliwość wprowadzenia jednej 
zmiany koncepcji graficznej i dwóch poprawek do wy-
branego projektu strony głównej, a w przypadku reali-
zowania koncepcji graficznej Klienta - 3 poprawki. Pro-
jekt strony zostanie wykonany dla szerokości powyżej 
1400 px w formie przewijanego pliku JPG. Na życzenie 
Klienta przygotujemy wizualizację strony artykułowej 
oraz wersji mobilnej dla szerokości 360 px.

Zaakceptowane projekty są podstawą do wdrożenia 
strony. Preferujemy wdrażanie strony na serwerze 
docelowym. Na tym etapie mogą wystąpić różnice w 
odległościach między poszczególnymi elementami. 
Po akceptacji wdrożenia dla ekranów o szerokości 
powyżej 1400 px zostaną wykonane testy na wybra-
nych urządzeniach mobilnych - iPad, tablet, smartfon. 

Wszystkie elementy strony będą poprawnie wyświe-
tlane w przeglądarkach, które aktualnie są wspierane 
przez producentów.
Na życzenie Klienta możemy wpiąć kody zliczające 
wybranego przez Klienta narzędzia analitycznego. Je-
śli Klient nie wskaże, inaczej w kodzie strony wpięty 
zostanie skrypt odpowiedni dla Google Analytics.
Uwaga! W pakietach BUSINESS i PREMIUM strona 
może zawierać więcej podstron - szczegóły do usta-
lenia. Szkolenie WordPress nie obejmuje czynności 
związanych z budowaniem strony. Zakup szablonu 
WordPress leży po stronie Klienta, studio jedynie 
wskazuje szablon najlepiej odpowiadający potrzebom 
Klienta. Koszt szablonu nie jest wliczony w cenę pa-
kietu.

Aktualizacje
Koszt aktualizacji treści i innych prac po oddaniu stro-
ny  do użytku to 50 zł od każdej rozpoczętej godziny 
pracy. Koszt aktualizacji oceniamy na podstawie infor-
macji o zakresie wprowadzanych zmian.

UWAGA: Podane ceny nie zawierają  podatku VAT. Czas realizacji liczony jest od wpłynięcia zlecenia i kompletu potrzebnych materiałów. 
Ostatnia aktualizacja:  12 marca 2018 r.


