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Strony internetowe dla ﬁrm z
sektora Beauty & SPA

Esthetify dla Ciebie

https://b

Oferta

Salon Business
Strona internetowa w światowym standardzie.
Indywidualnie zaprojektowany interfejs.
Nieograniczona liczba wersji językowych.
Samodzielna edycja treści.
Kompleksowa optymalizacja SEO.
I więcej…

01. Opis oferty
Pakiet Business jest ofertą przygotowywaną na indywidualne
zamówienie. Obejmuje ona stworzenie pełnowymiarowej strony
internetowej, tworzonej od podstaw dla jednego, konkretnego biznesu.
Zaletami tego rozwiązania jest niepowtarzalność witryny internetowej,
dzięki starannie zaprojektowanemu interfejsowi, który “szyty” jest na
miarę dla Ciebie, według najnowszych, najlepszych standardów
tworzenia stron www.
Funkcjonalność witryny jest w zasadzie nieograniczona i zależy
wyłącznie od Twoich wymagań. Architektura strony przewidziana jest na
wiele wersji językowych, doskonałą optymalizację zasobów i treści pod
wyszukiwarki internetowe oraz samodzielną edycję treści.
Dla stron internetowych tworzonych w oparciu o pakiet Business,
przewidziane jest priorytetowe wsparcie techniczne oraz operacyjne. Na
bieżąco będziemy powiadamiać Cię o elementach wartych wdrożenia,
stawiają Cię o krok przed konkurencją.
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02. Zawartość pakietu
Przedstawione elementy są tylko podstawowymi funkcjonalnościami
wchodzącymi w skład planu Business. Istnieje pełna dowolność w
dostosowaniu oferty do własnych potrzeb.
Domena z końcówką .pl na okres 3 lat
Z możliwością wyboru innej domeny oraz rejestracją
na dłuższy okres.

Darmowy hosting strony na zawsze
U nas koszty utrzymania strony zawsze będą darmowe.

Certyﬁkat SSL dla domeny
Zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych (np. poprzez formularz
kontaktowy), nadając jednocześnie stronie protokół https, co czyni ją
wiarygodną w oczach klientów i wyszukiwarek.

Firmowy adres e-mail
Ze skrzynką o pojemności 5GB lub będący przekierowaniem na istniejący
adres e-mail.

Indywidualnie zaprojektowany interfejs
Wygląd Twojej strony projektowany jest w całości od podstaw przez
doświadczonych designerów.

Nielimitowana ilość podstron
Istnieje pełna dowolność w doborze ilości podstron.

Kompleksowa optymalizacja SEO
Obejmuje optymalizację struktury strony internetowej (on-site) oraz
opcjonalnie budowę odpowiedniego współczynnika wiarygodności dla
algorytmu Google (offsite).

Spersonalizowane dostowanie do urządzeń mobilnych
To Ty decydujesz w jaki sposób strona ma wyświetlać się na urządzeniach
przenośnych.
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Przystosowanie strony pod RODO
Nie musisz martwić się o kwestie prawne, przygotujemy wszelkie wymagane
klazule i zapewnimy bezpieczeństwo przesyłanych danych.

Proﬁl w Google Moja Firma
Poprzez proﬁl Google Moja Firma, Twoi klienci będą mieli możliwość
szybkiego odnalezienia obiektu w Google oraz wystawienia recenzji.

Rozszerzona pomoc w marketingu internetowym
Podpowiemy Ci wszystkie działania, którę mogą okazać się efektywne
marketingowo dla Twojej ﬁrmy.

Regularne kopie zapasowe
Twoja strona i jej treści pozostaną odporne na wszelkie awarie, dokonujemy
kopii zapasowych wszystkich ważnych danych.

Ręczna indeksacja strony w Google Search Console
Podepniemy Twoją stronę w Google Search Console, dzięki czemu zyskasz
dostęp do informacji na temat zapytań wpisywanych w wyszukiwarkę przed
odwiedzeniem Twojej strony.

Kompleksowa konﬁguracja Google Analytics i regularne
raporty
W comiesięcznym raporcie dowiesz się m. in. z jakiego źródła biorą się
odwiedzający, jakie treści interesują ich na Twojej stronie najbardziej, ile czasu
spędzili podczas wizyty.

4 roboczogodziny w cenie
Na wypadek pojawienia się zmian na stronie po ﬁnalizacji zamówienia,
deklarujemy dwie darmowe roboczogodziny przeznaczone na poprawki lub nowe
funkcjonalności.

Pomoc operacyjna/techniczna w ciągu 24h
Służymy pomocą w razie koniecznych, nagłych zmian na stronie. Jesteśmy też do
dyspozycji w przpadku wszelkich pytań dotyczących działań na stronie.

Samodzielna edycja treści strony
Umożliwiamy sprawne zarządzanie treściami na stronie poprzez wygodny panel
administracyjny.
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Nielimitowana ilość wersji językowych
Zapewniamy bezproblemowe działanie strony w wielu językach równolegle według
standardów zalecanych przez Google.

Tematyczne graﬁki i zdjęcia
Przygotujemy ikony dobrane specjalnie pod stylistykę Twojej strony oraz
wysokiej jakości zdjęcia.

Szczegółowa analiza konkurencji
Przed rozpoczęciem prac nad projektem Twojej strony, zrobimy rozeznanie wsród
słabych i mocnych stron Twojej konkurencji.

Spotkanie w celu dostosowania oferty
Jeżeli istnieją kwestie, które wolał(a)byś omówić osobiście, istnieje możliwość
spotkania w wybranym przez Ciebie miejscu lub w naszym biurze w Gdańsku.

03. Harmonogram
Każdy z realizowanych przez nas projektów powstaje w oparciu o
autorski harmonogram pracy, który pozwala nam dostarczać efekty w
możliwie jak najszybszym czasie. Cenimy Twój czas, dlatego
ograniczamy się do najważniejszych decyzji.
Analiza potrzeb i koncepcji
Ustalimy jakie funkcjonalności są wymagane aby w pełni sprostać
Twoim wymaganiom biznesowym.

Projektowanie architektury treści
Jeżeli w zamyśle witryna ma posiadać dużo treści lub szczególnie
rozbudowane funkcjonalnośći, sporządzimy szczegółową mapę strony.

Zaplanowanie strategii SEO
Równolegle z projektowaniem architektury treści, analizujemy jej
potencjał SEO potrzebny przy poźniejszym pozycjonowaniu witryny.
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Przystąpenie do projektowania interfejsu.
Po szczegółowym wywiadzie na temat Twoich preferencji stylistycznych
sporządzimy “testową” makietę strony głównej witryny. Jeżeli uznasz, że
traﬁa ona w docelową koncepcję, będziemy kontynuować projektowanie
pozostałych podstron w wybranej stylistyce.

Dostarczenie wymaganych materiałów.
Podczas projektowania wyglądu Twojej strony, poprosimy Cię o
dostarczenie nam wszystkich elementów tekstowych i wizualnych, które
posiadasz i chciał(a)byś użyć ich na stronie.

Przedstawienie projektu strony w postaci wizualnej
makiety.
Udostępnimy Ci do podglądu graﬁczny projekt witryny w wersji 1:1 na
podstawie którego wkażesz elementy, które Twoim zdaniem należałoby
zmienić/poprawić.

Zakodowanie strony i uruchomienie jej na serwerze testowym.
Po akceptacji makiety wizualnej, strona zostanie zakodowana wraz z
wszystkimi wybranymi wcześniej funkcjonalnościami, a następnie
uruchomiona na serwerze testowym.

Uruchomienie strony pod wybranym adresem i konﬁguracja
adresów e-mail
Podpięcie witryny pod wybraną wcześniej domenę wraz z adresami
e-mail. Strona sprzężona zostanie z wybranymi narzędziami
analitycznymi.

Finalizacja zamówienia.
Gotowa strona internetowa zostaje sprzężona z wybraną wcześniej
domeną i udostępniona publicznie.

Pełna realizacja harmonogramu i ﬁnalizacja zamówienia trwa od ok. 4
do 6 tygodni - w zależności od stopnia skomplikowania projektu oraz
czasu dostarczenia wymaganych materiałów.
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04. Płatności
Cena pakietu Salon Business zależy od wielkości projektu i dobranych
funkcjonalności. Jako cenę wyjściową wraz z wszystkimi wyżej
wymienionymi podstawowymi komponentami, przyjmuje się:

4920 PLN

Cena zawiera podatek VAT

920 PLN

Do wyboru udostępniamy trzy rodzaje płatności:
Płatność z góry

1

-10%

4428 PLN

Po przedstawieniu ostatecznego kosztorysu ( w przypadku
indywidualnej wyceny ) oraz podpisaniu umowy, zamawiający
deklaruje opłacenie całkowitej kwoty projektu w całości przed
rozpoczęciem realizacji usługi. Dla tego rodzaju rozliczenia,
przewidywane jest 10% rabatu od całkowitej ceny projektu.

Płatność podzielona

2

Po przedstawieniu ostatecznego kosztorysu ( w przypadku
indywidualnej wyceny ) oraz podpisaniu umowy, całkowita kwota
projektu zostanie podzielone na 3 transze. Płatność każdej transzy
dokonywana jest po realizacji wybranych zadań w harmonogramie.

Płatność odroczona

3

Po przedstawieniu ostatecznego kosztorysu ( w przypadku
indywidualnej wyceny ) oraz podpisaniu umowy, przystępujemy do
realizacji zamówienia. Po wykonaniu usługi, zostaje wystawiona
faktura VAT z 30/60-dniowym terminem płatności.
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05. Przykładowe strony
Niżej przedstawione graﬁki są jedynie przykładem, mającym
na celu prezentować możliwą obszerność projektu.

Salon Sopot
https://salonsopot.pl

Klinika Miracki
https://klinikamiracki.pl

Esthetify.pl - Strony internetowe tworzone z

do Twojego biznesu.

Klinika Ambroziak
https://klinikaambroziak.pl

Sieć YASUMI
https://yasumi.pl
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Masz pytania? Napisz do nas.

Czekamy na Twoją wiadomość.

