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Esthetify dla Ciebie
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Oferta

Salon Individual
Zaznacz pozycję na rynku wśród konkurencji.
Spersonalizowany, atrakcyjny szablon.
Regularne raportowanie wyników.
Rozszerzona optymalizacja SEO.
I więcej…

01. Opis oferty
Pakiet Salon Individual jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie
nowych sposobów marketingu w internecie dla obiektów w sektorze
Beauty & SPA.
Na przestrzeni ostatnich lat, wartość polskiego rynku kosmetycznego
cechuje się dużą tendencją wzrostową. Dynamiczny rozwój kierunków i
standardów branży sprawił, że klienci znacznie uważniej podchodzą do
wyboru salonu/kliniki. Mając na względzie potrzebę kompleksowej
oceny wedle ich kryteriów w znacznej mierze decydują się na
rozpoczęcie poszukiwań w sieci.
Dzięki profesjonalnej, widocznej stronie internetowej z tłumaczeniem na
język angielski, możesz również otworzyć się na klientów z sąsiednich
krajów europejskich. Sprzyja temu zauważalny trend korzystania z usług
kosmetycznych na terenie Polski przez klientów zza granicy.
Wybierając pakiet Salon Individual, zyskujesz stronę internetową, która
jest nie tylko elementem wizerunkowym, ale także narzędziem
pozwalającym Ci przyciągnąć większą liczbę klientów.
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02. Zawartość pakietu
Salon Individual posiada wszystkie niezbędne narzędzia potrzebne do
skutecznej promocji marki wśród nowych klientów. W skład pakietu
wchodzą następujące elementy:
Domena z końcówką .pl na okres roku
Z możliwością wyboru innej domeny oraz rejestracją na dłuższy
okres czasu.

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.

Spersonalizowany szablon strony
Wybierasz szablon, którego układ najbardziej wpisuje się w Twoje preferencje
a my dostosujemy jego stylistykę do Twoich potrzeb.

Do 10 podstron
Strona główna i 9 dodatkowych, na których umieścimy wskazane
przez Ciebie treści.

Rozszerzona optymalizacja SEO
Twój salon zacznie być widziany przez Google na lepszych pozycjach niż
dotychczas, dzięki rozbudowanej optymalizacji.

Dwie wersje językowe
Bezproblemowe działanie strony w dwóch językach równolegle według
standardów zalecanych przez Google.
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Przystosowanie strony pod wymogi dot. RODO/GDPR
Uregulujemy wszelkie kwestie prawne, przygotowując wymagane klauzule
oraz zapewnimy bezpieczeństwo przesyłanych danych.

Rozszerzone dostowanie do urządzeń mobilnych
Dostosujemy mobilny układ strony według Twoich preferencji.

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

Pomoc w rozpoczęciu marketingu internetowego
Podpowiemy Ci dalsze kroki, jakie możesz podjąć w celu zwiększenia
zasięgu swojej oferty w internecie.

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.

Podstawowa konﬁguracja Google Analytics i regularne
raporty odwiedzin.
Zapewnimy Ci dostęp do szczegółowych danych statystycznych osób
odwiedzających Twoją witrynę. Co miesiąc otrzymasz od nas raport ze
szczegółowymi statystykami odwiedzin Twojej strony.

2 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.

Esthetify.pl - Strony internetowe tworzone z

do Twojego biznesu.

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.

Wybór szablonu do personalizacji
Zaprezentujemy Ci kilka przykładowych szablonów do wyboru. Wybrany
spersonalizujemy w zakresie określonej przez Ciebie kolorystyki, typograﬁi
i graﬁki.

Dostarczenie materiałów
Przed rozpoczęciem prac, wymagane jest dostarczenie co najmniej
fotograﬁi, które mają być użyte na stronie internetowej.

Zakodowanie strony
Strona zostanie zakodowana wraz z wszystkimi wybranymi wcześniej
funkcjonalnościami, a następnie uruchomiona na serwerze testowym.

Rewizja i uzupełnienie treści
Przegląd działającej strony na serwerze testowym i uzupełnienie jej
docelową treścią w wybranych językach.

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

Realizacja zamówienia odbywa się w ciągu 2-4 tygodni w zależności od
czasu poświęconego na wybór szablonu przez zamawiającego oraz
dostarczenie wymaganych materiałów.
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04. Płatności
Wartość całego pakietu określa jedna stała cena. Nie umieszczamy
żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów. Cena nie zawiera usług
tłumaczenia treści.
Jednorazowo

2490 PLN

Cena zawiera podatek VAT

465,61 PLN

Do wyboru udostępniamy trzy rodzaje płatności:
Płatność z góry

1

-10%

2241 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
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Masz pytania? Napisz do nas.

Czekamy na Twoją wiadomość.

