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OFERT
A
CENOWA 2019

strony i sklepy internetowe

o

Jak miło, że jesteś!
Dziękuję, za zainteresowanie moja ofertą. Od ponad 5 lat "ubieram"
graficznie Wasze biznesy. Zajmuję się kompleksowo projektowaniem graficznym,
jak i realizacją wydruków. Bardzo chętnie zaprojektuję coś specjalnie dla Ciebie :)
Moją ofertę cenową znajdziesz poniżej, jeśli jednak szukasz produktu, którego tam
nie ma, napisz do mnie wiadomość na biuro@alepomysl.pl
Lubię nieszablonowe zlecenia, dlatego jeśli chodzi Ci po głowie coś ekstra - pisz
śmiało!

biuro@alepomysl.pl
11111
fel zamowienia@alepomysl.pl
·� 607 332 567
� (pon.-pt. 9-18, sob. 10-14 - jeśli nie odbieram, proszę o sms - oddzwonię)
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/alepomysl

www.stempleslubne.pl

WYSTAWIAM FAKTURY BEZ VAT
(dostawa towarów lub świadczenie usług na podstawie art. 113 ust.1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (dz.u.z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.))
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Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny.nie stanowi oferty haJ1dlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1
odeksu Cywilnego
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PROJEKTY GRAFICZNE - STRONY WWW
· STRONA WIZYTÓWKOWA
STRONA WWW WIZYTÓWKOWA = wszystko na jednej stronie
strona na oprogramowaniu WordPress

849 zł

możliwość samodzielnej edycji/zarządzania treścią
poprawne wyświetlanie zarówno na ekranach komputerów,
jak i urządzeń mobilnych
kompatybilność z najpopularniejszymi przeglądarkami
internetowymi (cross-browser)
motyw graficzny (wygląd strony), w tym popularny Divi
konfiguracja konta e-mail - gratis
wdrożenie certyfikatu SSL Let's Encrypt - gratis
aktualizacje/drobne zmiany przez pierwszy miesiąc - gratis
DODATKOWO PŁATNE USŁUGI TWORZĄCE KOMPLETNĄ STRONĘ:

utrzymanie strony internetowej na serwerze hostingowym - od 99 zł
rejestracja domeny .pl - 12.29 zł
PRZYKŁADOWE STRONY WIZYTÓWKOWE: https://www.piobet.pl/ https://m-art-a.pl/
https://beatypasje.webtypo.pl/

https://nieruchomoscipresto.pl/ • ◊
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PROJEKTY GRAFICZNE - STRONY WWW
· STRONA FIRMOWA
STRONA GŁÓWNA+ DO 5 PODSTRON
strona na oprogramowaniu WordPress

1249 zł

możliwość samodzielnej edycji/zarządzania treścią
poprawne wyświetlanie zarówno na ekranach komputerów,
jak i urządzeń mobilnych
kompatybilność z najpopularniejszymi przeglądarkami
internetowymi (cross-browser)
motyw graficzny (wygląd strony), w tym popularny Divi
konfiguracja konta e-mail - gratis
wdrożenie certyfikatu SSL Let's Encrypt - gratis
aktualizacje/drobne zmiany przez pierwszy miesiąc - gratis
DODATKOWO PŁATNE USŁUGI TWORZĄCE KOMPLETNĄ STRONĘ:

utrzymanie strony internetowej na serwerze hostingowym - od 99 zł
rejestracja domeny .pl - 12.29 zł
PRZYKŁADOWE STRONY FIRMOWE: https://www.biobeautyroom.pl/
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PROJEKTY GRAFICZNE - STRONY WWW
· STRONA BIZNESOWA
STRONA GŁÓWNA+ DO 10 PODSTRON
strona na oprogramowaniu WordPress

1749 zł

możliwość samodzielnej edycji/zarządzania treścią
poprawne wyświetlanie zarówno na ekranach komputerów,
jak i urządzeń mobilnych
kompatybilność z najpopularniejszymi przeglądarkami
internetowymi (cross-browser)
motyw graficzny (wygląd strony), w tym popularny Divi
konfiguracja konta e-mail - gratis
wdrożenie certyfikatu SSL Let's Encrypt - gratis
aktualizacje/drobne zmiany przez pierwszy miesiąc - gratis
DODATKOWO PŁATNE USŁUGI TWORZĄCE KOMPLETNĄ STRONĘ:

utrzymanie strony internetowej na serwerze hostingowym - od 99 zł
rejestracja domeny .pl - 12.29 zł
PRZYKŁADOWE STRONY BIZNESOWE: https://mzudesign.com.pl/
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PROJEKTY GRAFICZNE - SKLEPY INTERNETOWE
· SKLEP WOOCOMERCE
STRONA GŁÓWNA+ DO 5 PODSTRON
+ ZATOWAROWANIE SKLEPU DO 25 PRODUKTÓW

1749 zł

strona na oprogramowaniu WordPress+ WooComerce
możliwość samodzielnej edycji/zarządzania treścią
poprawne wyświetlanie zarówno na ekranach komputerów,
jak i urządzeń mobilnych
kompatybilność z najpopularniejszymi przeglądarkami
internetowymi (cross-browser)
motyw graficzny (wygląd strony), w tym popularny Divi
sesja produktowa do 10 towarów - gratis
konfiguracja konta e-mail - gratis
wdrożenie certyfikatu SSL Let's Encrypt - gratis
aktualizacje/drobne zmiany przez pierwszy miesiąc - gratis
DODATKOWO PŁATNE USŁUGI TWORZĄCE KOMPLETNĄ STRONĘ:

utrzymanie strony internetowej na serwerze hostingowym - od 99 zł
rejestracja domeny .pl - 12.29 zł
PRZYKŁADOWE SKLEPY NA WOOCOMERCE: https://wiseelk.pl/•
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PROJEKTY GRAFICZNE - SKLEPY INTERNETOWE
· SKLEP PRESTASHOP
STRONA GŁÓWNA + DO 10 PODSTRON
+ ZATOWAROWANIE SKLEPU DO 50 PRODUKTÓW

2849 zł

strona na oprogramowaniu PRESTASHOP
możliwość samodzielnej edycji/zarządzania treścią
poprawne wyświetlanie zarówno na ekranach komputerów,
jak i urządzeń mobilnych
kompatybilność z najpopularniejszymi przeglądarkami
internetowymi (cross-browser)
podstawowy wygląd strony (classic)
sesja produktowa do 25 towarów - gratis
konfiguracja konta e-mail - gratis
wdrożenie certyfikatu SSL Let's Encrypt - gratis
aktualizacje/drobne zmiany przez pierwszy miesiąc - gratis

DODATKOWO PŁATNE USŁUGI TWORZĄCE KOMPLETNĄ STRONĘ:

utrzymanie strony internetowej na serwerze hostingowym - od 99 zł
rejestracja domeny .pl - 12.29 zł
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PRZYKŁADOWE SKLEPY
T
NA PRES ASHOP: https://www.stempleslubne.pl/ •
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