
STRONY INTERNETOWE
pakiety WWW



● Pełna wersja RWD  (mobilna)

● Stabilny i szybki kod strony

● Dostosowana pod SEO

● Łatwy i szybki autorski panel zarządzania

● Możliwość edycji treści i zdjęć na podstronach

● Edycja sliderów na stronie głównej

● Ilość kupionych zdjęć stockowych – do 3 szt. zdjęć

● Formularz kontaktowy

● Mapa Google

● Moduł Galeria zdjęć

● Polityka RODO i komunikat Cookies

● Certyfikat SSL

● Możliwość rozbudowy

PAKIET START

Dostosuj wygląd swojej strony do swoich potrzeb zachowując najwyższe 

standardy, oszczędzając na czasie i kosztach.

PAKIET SZABLON 
STRONY INTERNETOWE na sprawdzonych, dostosowanych 
pod wymagania Google naszych autorskich SZABLONACH

PLN 3.000 netto 

Sprawdź 
online

http://szablony.przedprojekt.com/szablon_1/
http://szablony.przedprojekt.com/szablon_1/
http://szablony.przedprojekt.com/szablon_1/


PRZYKŁADY SZABLONÓW
Wybierz najlepszy design dla swojej firmy

http://szablony.przedprojekt.com/szablon_1/
http://szablony.przedprojekt.com/szablon_2/
http://szablony.przedprojekt.com/szablon_4/
http://szablony.przedprojekt.com/szablon_5/
http://szablony.przedprojekt.com/szablon_6/
http://szablony.przedprojekt.com/szablon_6/


● Indywidualny projekt graficzny (realizowany przez doświadczonego 

grafika, cięty przez programistę front-end oraz programowany przez 

senior developera) 

● Autorski panel zarządzania treścią

● Możliwość edycji podstron oraz sliderów na stronie głównej

● Strona responsywna (dostosowana do urządzeń mobilnych)

● Ilość podstron dodanych przez Ad Awards - do 20 podstron

● Liczba tur poprawek - 2 graficzne, 1 informatyczna

●  Ilość kupionych zdjęć stockowych – do 10 szt. zdjęć 

● 1 indywidualny projekt graficzny podstrony

● Formularz kontaktowy

● Mapa Google

● Moduł Galeria zdjęć

● Moduł Komunikat Cookies

● Moduł Polityka Prywatności RODO oraz Certyfikat SSL

PAKIET INDIVIDUAL - Dostosuj wygląd swojej strony do swoich potrzeb 

zachowując najwyższe standardy, oszczędzając na czasie i kosztach.

PAKIET INDIVIDUAL 
STRONY INTERNETOWE z indywidualnym designem

PLN 5.000 netto 

Sprawdź 
online

http://artisthair.pl/salon
https://paremia.pl/
https://www.pur-nidzica.pl/


● Indywidualny projekt graficzny (2 indywidualne layout’y, od różnych 

grafików)

● Autorski panel zarządzania treścią oraz możliwość edycji podstron

● Strona responsywna (dostosowana do urządzeń mobilnych)

● Ilość́ podstron dodanych przez Ad Awards – do 30 podstron

● Liczba tur poprawek - 2 graficzne (Senior Designer), 2 informatyczne ́

● Ilość kupionych zdjęć stockowych – do 20 szt. zdjęć

● 2 indywidualne projekty graficzne dla podstron

● Certyfikat SSL

● Ikona na pasku adresu (favicon)

● Formularz kontaktowy

● Mapa Google

● Moduł komunikat Cookies oraz Polityka Prywatności RODO

● Dodatkowe przyciski mobilne – call to action (np. zadzwoń lub dojazd)

● Darmowa domena (1 rok) + darmowy serwer (1 rok)

PAKIET PREMIUM jest dla bardziej wymagających klientów (Senior Designer) oraz 

dla rozbudowanych w kontencie stron (do 30 zakładek).

PAKIET PREMIUM
STRONY INTERNETOWE z indywidualnym designem

PLN 10.000 netto 

Sprawdź 
online

http://www.merykass.pl/
https://cynkmal.pl/
https://www.executiveprofilemng.com/


● Indywidualny projekt graficzny oraz indywidualne funkcjonalności (np. API)

● 3 indywidualne layout’y, od różnych grafików

● Autorski panel zarządzania treścią oraz możliwość edycji podstron

● Strona responsywna (dostosowana do urządzeń mobilnych)

● Ilość́ podstron dodanych przez Ad Awards – do 30 podstron

● Liczba tur poprawek - 3 graficzne (Senior Designer), 2 informatyczne ́

● Ilość kupionych zdjęć stockowych – do 30 szt. zdjęć

● 3 indywidualne projekty graficzne dla podstron

● Certyfikat SSL

● Ikona na pasku adresu (favicon)

● Formularz kontaktowy

● Mapa Google

● Moduł Komunikat Cookies oraz Polityka Prywatności RODO

● Dodatkowe przyciski mobilne – call to action (np. zadzwoń lub dojazd)

● Darmowa domena (1 rok) + darmowy serwer (1 rok)

PAKIET VIP jest dla najbardziej wymagających klientów; indywidualny design, grafika 

premium oraz dodatkowy pakiet indywidualnych funkcjonalności.  

PAKIET VIP
STRONY INTERNETOWE z indywidualnymi funkcjonalnościami

PLN 15.000 netto 

Sprawdź 
online

https://miraiuzywane.pl/
https://impwar.pl/
https://ignaszak.pl/


STRONY WWW
KOSZT JEDNORAZOWY

SZABLON INDIVIDUAL
PREMIUM

VIP

PLN 3.000
/netto

PLN 5.000
/netto

PLN 10.000
/netto

PLN 15.000
/netto

WIĘCEJ WIĘCEJ WIĘCEJ WIĘCEJ

PODSTRONY

ZDJĘCIA STOCK’owe

IND. UKŁAD PODSTRON

TURY POPRAWEK (grafika)

TURY POPRAWEK (informatyk)

INDYWIDUALNE FUNKCJE

SSL + RWD + CMS

10

1

0

0

0

20

10

1

2

1

30

20

2

2

2

30

30

3

3

2


