Cennik usług WEB WingsBridge Instytut Naukowo-Doradczy sp. z o.o.

Elementy w ramach Pakietu

Na Start

Biznes +

Sklep +

Stworzenie strony WWW

999 zł

1599 zł

2999 zł

259 zł opłata aktywacyjna,

359 zł opłata aktywacyjna,

599 zł opłata aktywacyjna,

pozostałe 9 miesięcy za 99 zł

pozostałe 9 miesięcy za 159 zł

pozostałe 9 miesięcy za 279 zł

Podstrony

5

10

✓

Łatwy w obsłudze system zarządzania treścią (tzw. CMS)

✓

✓

✓

Domena w pierwszym roku (rynek pierwotny)

✓

✓

✓

Podpięcie analityki – Google Analytics

✓

✓

✓

Optymalizacja pod kątem widoczności w Google

✓

✓

✓

Optymalizacja prędkości działania strony

✓

✓

✓

Optymalizacja strony w wersjach mobilnych

✓

✓

✓

LUB

Stworzenie strony WWW w 10 ratach
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Strona zoptymalizowana pod kątem konwersji

✓

✓

✓

Serwis i Hosting – bezpłatne przez okres:

3 miesięcy

6 miesięcy

12 miesięcy

Parametryzacja domeny i dodanie maili w cenie

3 maile kontaktowe

3 maile kontaktowe

5 maili kontaktowych

̶

✓

✓

Funkcjonalność e-commerce
̶

̶

✓

Hosting

39 zł/mies. lub 429 zł rok

39 zł/mies. lub 429 zł rok

59 zł/mies. lub 649 zł rok

Serwis

30 zł/mies. lub 360 zł rok

30 zł/mies. lub 360 zł rok

50 zł/mies. lub 550 zł rok

Serwis i Hosting

59 zł/mies. lub 649 zł rok

59 zł/mies. lub 649 zł rok

89 zł/mies. lub 979 zł rok

129,00 zł

129,00 zł

̶

59,00 zł

59,00 zł

59,00 zł

59,00 zł

59,00 zł

59,00 zł

Indywidualne doradztwo w zakresie skutecznego
zaistnienia Twojej firmy w internecie

Elementy dodatkowe

Strona WWW

Dodatkowa podstrona poza pakietem
Integracja z Facebookiem – widget z ostatnimi
postami z Facebooka
Chat on-line
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Usługa typu Callback – zamówienie rozmowy

od 89,00 zł/mies.

od 89,00 zł/mies.

od 89,00 zł/mies.

229,00 zł

229,00 zł

229,00 zł

Tłumaczeniem obecnych treści strony

od 299,00 zł

od 299,00 zł

od 299,00 zł

Przygotowanie treści na stronę

59,00 zł

59,00 zł

59,00 zł

(Copywriting PL))

– 1000 znaków ze spacjami

– 1000 znaków ze spacjami

– 1000 znaków ze spacjami

od 159,00 zł

od 159,00 zł

od 159,00 zł

Dodatkowy adres e-mail poza pakietem (5 GB)

3,50 zł/mies.

3,50 zł/mies.

3,50 zł/mies.

Dodatkowy adres e-mail poza pakietem (7,5 GB)

5,00 zł/mies.

5,00 zł/mies.

5,00 zł/mies.

Dodatkowy adres e-mail poza pakietem (10 GB)

6,50 zł/mies.

6,50 zł/mies.

6,50 zł/mies.

Google Ads (parametryzacja pierwszej kampanii)

249,00 zł

249,00 zł

249,00 zł

99,00 zł

99,00 zł

99,00 zł

39,00 zł

39,00 zł

39,00 zł

– 1000 znaków ze spacjami

– 1000 znaków ze spacjami

– 1000 znaków ze spacjami

zwrotnej przez stronę
Dodanie funkcji wersji językowej
(treści dostarcza klient)

Zaawansowany formularz kontaktowy z

internetowy

Analityka i marketing

możliwością tworzenia bazy klientów

Zaawansowana analityka - Google Tag Manager

Optymalizacja treści pod SEO
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Identyfikacja wizualna

Zaawansowane narzędzia optymalizacji konwersji

od 129,00 zł/mies.

od 129,00 zł/mies.

od 129,00 zł/mies.

Profesjonalna wizytówka w Google

159,00 zł

159,00 zł

99,00

Projekt oryginalnego logo ( 3 propozycje)

499,00 zł

499,00 zł

499,00 zł

249,00 zł

249,00 zł

249,00 zł

99,00 zł

99,00 zł

99,00 zł

199,00 zł

199,00 zł

199,00 zł

Projekt oryginalnej wizytówki (3 propozycje +
wydruk 250 sztuk)
Przygotowanie dodatkowej wizytówki dla
pracownika, zgodnie ze wybranym wzorem
(zmiana danych + wydruk 250 sztuk)
Projekt teczki na dokumenty i papieru firmowego

Wszystkie ceny podawane są w kwotach netto
✓ W cenie pakietu
– Nie objęte wybranym pakietem
Cennik obowiązuje od dnia 01.07.2019
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