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Kim jesteśmy?
Jesteśmy nowoczesną firmą, która stale podąża za aktualnymi trendami w projektowaniu 
stron  i sklepów 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 zaprojektowanemu przez nas sklepowi zaistniejesz
w internecie i zdobędziesz nowych klientów.

Dla kogo jest nasza oferta?

szukasz najszybszego i skutecznego 
sposobu pozyskania nowych klientów

chcesz zwiększyć rozpoznawalość 
swojej firmy na lokalnym rynku

chcesz zaistnieć w internecie

szukasz sposobu na zareklamowanie 
swoich produktów

chcesz zaprezentować swoje
produkty lub usługi w sieci

chcesz zdobyć zaufanie klientów
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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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E-commerce w liczbach
Czyli dlaczego warto stworzyć własny sklep internetowy
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4,8 mld
unikalnych

użytkowników

7 mld
zapytań w Google

dziennie 

1,8 mld
stron i sklepów
internetowych

2 mld
osób dokonuje

zakupów rocznie

4,9 bln
dolarów ze

sprzedaży rocznie

światowej populacji
ma dostęp do internetu 

użytkowników ufa
informacjom z sieci

81%

osób wierzy, że otrzyma
lepszą ofertę online

71%60 %
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Dlaczego warto?
Gwarantujemy Ci:
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sprzedaż
w internecie

nowych
klientów

nowoczesny
projekt

responsywny
sklep www

pełną
optymalizację

bezpieczeństwo
danych

Jak działamy?
Zobacz jakie to proste!

Tworzymy projekt graficzny sklepu 
www, zaczynając od strony głównej,
a na produktach kończąc

Instalujemy sklep na serwerze,
podpinamy pod docelową domenę
i programujemy funkcjonalności.

Przygotowujemy projekt
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Wdrażamy Twój sklep
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Wypełniasz brief

1 W ramach umowy gwarantujemy 
przygotowanie nowego sklepu 
www zgodnie z wytycznymi.

Zbieramy wszystkie informacje 
niezbędne do przygotowania
sklepu według potrzeb.

Podpisujesz umowę
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Nasza oferta
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Pakiet Standard Pakiet Premium

Najczęściej wybierany!

Pakiet Premium+

od 2250 zł (netto) od 3550 zł (netto) od 4750 zł (netto)
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CMS WordPress

WooCommerce

Do 5 podstron

Indywidualny projekt

strony głównej

1 baner

+ 5 boksów graficznych

2 modyfikacje projektu

Nielimitowane

poprawki projektu

Czas pracy projektanta

do 30 godzin

CMS WordPress

WooCommerce

Do 10 podstron

Indywidualny projekt

strony głównej

2 banery

+ 6 boksów graficznych

4 modyfikacje projektu

Nielimitowane

poprawki projektu

Czas pracy projektanta

do 40 godzin

CMS WordPress

WooCommerce

Do 15 podstron

2 indywidualne projekty

strony głównej

4 banery

+ 8 boksów graficznych

6 modyfikacji projektu

Nielimitowane

poprawki projektu

Czas pracy projektanta

do 60 godzin



Dziękuję za
 poświęcony czas

 i zapraszam
  do kontaktu


