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CENNIK Z DNIA 26-11-2019
Cennik podstawowy
Strona w wersji STANDARD

899 zł

Strona w wersji PREMIUM

1499 zł

Strona w wersji MAX

3999 zł

Cennik usług dodatkowych
Responsywność

+ 50%

Newsletter

400 zł

Copywriting
Dotyczy strony tekstu sformatowanej w następujący sposób:
– marginesy: 2,5 cm
– czcionka: Arial 12
– interlinia: 1,5 wiersza
– tytuły (podstron lub części artykułów) czcionka 12, w osobnej linii

150 zł/str. A4

Hosting strony STANDARD

150 zł/rok

Hosting strony PREMIUM

250 zł/rok

Hosting strony MAX

450 zł/rok

Utrzymanie domeny lokalnej .PL lub .COM.PL

100 zł/rok

Utrzymanie domeny globalnej np.: .COM, .EU, .NET
Cena zawiera usługę ochrony domeny przed nieautoryzowanym przejęciem, polegającą 80 zł/rok
na wstrzymaniu wszystkich zmian, na które Klient nie wyrazi zgody, a każda dyspozycja
transferu do konkurencji będzie automatycznie odrzucana.
Obsługa bieżąca
Oznacza wprowadzenie 3 zmian treści na stronie na miesiąc. Zmiana odbywa się na
żądanie Klienta, który przesyła materiały, które należy zamieścić na stronie. Dotyczy
tekstów i zdjęć.

60 zł/m-c

Obsługa interwencyjna
Oznacza zlecenie dokonania jednorazowej zmiany treści na stronie. Zmiana odbywa się 60 zł
na żądanie Klienta, który przesyła materiały, które należy zamieścić na stronie. Dotyczy
tekstów i zdjęć.
Dodatkowy formularz

50 zł

Certyfikat SSL
Oznacza zakup i zainstalowanie certyfikatu na serwerze. Dotyczy tylko stron
zainstalowanych na naszych serwerach.
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Wordpress
Aktualizacje techniczne
Oznacza wykonywanie aktualizacji Wordpressa oraz wszystkich zainstalowanych
wtyczek i motywów bez względu na częstotliwość pojawiania się aktualizacji.

80 zł/m-c

Tworzenie treści
Oznacza tworzenie unikalnych wpisów blogowych na minimum 300 słów. Na życzenie
zamieszczamy zdjęcia klienta, w innym przypadku wstawiamy zdjęcia stockowe.

50 zł/szt.

Pakiet treści
Oznacza tworzenie 3 unikalnych artykułów w postaci wpisów blogowych na minimum
300 słów.
Zainstalowanie wtyczki/motywu
Oznacza zainstalowanie wtyczki w serwisie hostowanym na serwerze klienta.
Przeniesienie działającego serwisu na inny serwer

120 zł/m-c

40 zł/szt.
od 500 zł

Podane ceny są cenami netto.
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