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Kim jesteśmy?
Jesteśmy nowoczesną firmą, która stale podąża za aktualnymi trendami w projektowaniu 
stron internetowych. Stawiamy na eleganckie rozwiązania, dopasowane do indywidulanych 
potrzeb każdego klienta. Specjalizujemy się w tworzeniu oraz kompleksowej obsłudze witryn 
www. Jesteśmy pasjonatami dbającymi o dobrą komunikację i zadowolenie naszych klientów. 

Dzięki dobrze utrzymanej przez nas stronie internetowej zaistniejesz
w internecie i zdobędziesz nowych odbiorców swoich usług.

Dla kogo jest nasza oferta?
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Jeśli więc nadal się zastanawiasz czy ta oferta jest na pewno 
dla Ciebie, mamy jedyną właściwą odpowiedź, brzmi ona: 

TAK!

Z naszych profesjonalnych usług mogą skorzystać zarówno duże przedsiębiorstwa, jak 
też osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Staraliśmy się wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom zarówno osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie
jak i przedsiębiorstw, dla których działalność w internecie nie jest niczym obcym.

Nasza oferta stworzona jest właśnie dla Ciebie! 
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chcesz aby Twoja witryny cały czas
miała wysoką jakość

chcesz zadbać o aktualność wszystkich
komponentów

chcesz aby Twoja strona działała
poprawnie na wszystkich urządzeiach

chcesz szybko odzyskać dane 
utracone w wyniku awarii

chcesz aby Twoja witryny zawsze
była godna zaufania

chcesz serwować swoim odbiorcom
aktulane treści



Internet w liczbach
Czyli dlaczego warto zadbać o swoją stronę internetową
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4,8 mld
unikalnych

użytkowników

7 mld
zapytań w Google

dziennie 

1,8 mld
stron i sklepów
internetowych

370 mln
zarejestrowanych

domen 

5,8 mln
wpisów na blogach

w ciągu roku 

światowej populacji
ma dostęp do internetu 

użytkowników korzysta
z urządzeń mobilnych

54%

użytkowników ufa
informacjom z sieci

81%60 %
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Dlaczego warto?
Gwarantujemy Ci:
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aktualizacje
WordPress

aktualizacje
wtyczek

prace
programistyczne

prace graficzne

wprowadzanie
treści

kopie
zapasowe

Jak działamy?
Zobacz jakie to proste!

Przeprowadzamy drobiazgowy audyt
strony internetowej w celu ustalenia,
z jakich technologii będziemy korzystać.

Prowadzimy wszystkie działania, 
niezbędne do utrzymania witryny
w dobrym stanie technicznym.

Przeprowadzamy audyt
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Obsługujemy stronę
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Wypełniasz brief

1 W ramach umowy gwarantujemy 
obsługę techniczą strony
internetowej zgodnie z wytycznymi.

Zbieramy wszystkie informacje 
niezbędne do przygotowania
obsługi technicznej Twojej witryny.

Podpisujesz umowę
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Nasza oferta
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Pakiet Standard Pakiet Premium

Najczęściej wybierany!

Pakiet Premium+

350 zł netto / miesiąc 650 zł netto / miesiąc 1050 zł netto / miesiąc

Aktualizacja WordPress
1 raz w miesiącu

Aktualizacja wtyczek
1 raz w miesiącu

Prace programistyczne
2 godziny w miesiącu

Prace graficzne
2 godziny w miesiącu

Wprowadzanie treści
2 godziny w miesiącu

Kopia zapasowa
1 raz w miesiącu

Obsługa zgłoszeń
tylko e-mail

Aktualizacja WordPress
2 razy w miesiącu

Aktualizacja wtyczek
2 razy w miesiącu

Prace programistyczne
4 godziny w miesiącu

Prace graficzne
4 godziny w miesiącu

Wprowadzanie treści
4 godziny w miesiącu

Kopia zapasowa
2 razy w miesiącu

Obsługa zgłoszeń
e-mail + telefon

Aktualizacja WordPress
4 razy w miesiącu

Aktualizacja wtyczek
4 razy w miesiącu

Prace programistyczne
8 godziny w miesiącu

Prace graficzne
8 godziny w miesiącu

Wprowadzanie treści
8 godziny w miesiącu

Kopia zapasowa
4 razy w miesiącu

Obsługa zgłoszeń
e-mail + telefon
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Dziękuję za
 poświęcony czas

 i zapraszam
  do kontaktu


