CENNIK
wizytówka zawierająca podstawowe informacje i statyczne elementy graficzne; html, css,
cena – od 210* zł /czas wykonania ok 7** dni roboczych
1.

2. podstawowa strona www zawierająca ok. 5 podstron/zakładek, gdzie zamieszczona jest
treść i statyczne elementy graficzne; (technologia - html, css, java script)

cena – od 570* zł /czas wykonania ok 12** dni roboczych
+ 250 zł za dodanie elementów animowanych

3. rozbudowana strona www zawierająca powyżej 6 podstron/zakładek, gdzie zamieszczona
jest treść i statyczne elementy graficzne (może zawierać dodatkowe elementy takie jak galeria);
(technologia - html, css, java script)

cena – od 850* zł /czas wykonania ok 16** dni roboczych
+ 250 zł za dodanie elementów animowanych
4. podstawowa strona www z panelem
zawiera do 5 podstron/zakładek z treścią

administracyjnym (technologia - WORDPRESS) –

cena od 950* zł/czas wykonania ok 14** dni roboczych
5. standardowa strona www z panelem administracyjnym (technologia - WORDPRESS) –
zawiera powyżej 6 podstron/zakładek z treścią, zdjęciami, formularzem kontaktowym

cena od 1210* zł/czas wykonania ok 21** dni roboczych

6. rozbudowana strona www z panelem administracyjnym (technologia - WORDPRESS)
zawierająca dużą ilość kategorii, podkategorii (ponad 20), dodatkowe elementy takie jak
newsletter, wyszukiwarkę, księgę gości, możliwość dodawania komentarzy, elementy animowane itp

cena od 1600* zł/czas wykonania ok 27** dni roboczych
wersja mobilna strony www
cena – ok 350 zł
7.

strona Flash
cena – od 1290* zł/czas wykonania ok 18** dni roboczych
8.

*cena i czas wykonania zależy od ilości podstron, tekstu i grafiki;
**czas wykonania strony www liczy się od momentu otrzymania materiałów od Klienta.
9.

projekty graficzne (m. in. wizytówki, ulotki, itd.) - od ok. 210 zł

W cenie wliczone jest dwukrotne zlecenie poprawek. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia okresu
realizacji i podwyższenia ceny za zlecenie, jeśli Klient zleci wykonanie większej ilości poprawek.
Propozycje cenowe podlegają indywidualnej negocjacji i mogą ulec zmianie.

Etapy współpracy:

-

określenie potrzeb Klienta,
zapłata zaliczki – ok 15% całkowitej ceny,
wykonanie wstępnego projektu
wykonanie i prezentacja zlecenia, które tymczasowo znajduje się na serwerze FD,
zapłata za projekt na podstawie faktury pro-forma i przekazanie zlecenia Klientowi.

Za zrealizowane (na podstawie wpłaty na konto danej kwoty) wystawiamy faktury. Nie jesteśmy
podatnikiem podatku VAT, więc nasze ceny netto = cenom brutto.
Nasz numer konta: 74 1140 2004 0000 3902 6021 5155
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