Oferta stworzenia serwisu
Agencja Sitte.pl oferuje swoją pomoc dla firm, instytucji i osób prywatnych w zakresie reklamy, identyfikacji
wizualnej i marketingu internetowego. Pomożemy w szybkim, efektywnym rozwoju i zadbamy o przyszłość
dla Twojej firmy lub promowanego produktu.
Kompleksowo zadbamy lub stworzymy od podstaw dobry wizerunek, wykreujemy markę na rynku
lokalnym lub ogólnokrajowym. Specjalizujemy się w usługach dla niewielkich firm jak i średnich
przedsiębiorstw oferując wysoki poziom usług z zachowaniem niskich kosztów i krótkich terminów.
Zapraszam do współpracy
Bartosz Machnik

Oferta stworzenia nowego serwisu
Projekt i wykonanie serwisu www
W ramach tej usługi od podstaw wykonujemy i w razie potrzeby dopracowujemy do Państwa oczekiwań projekt graficzny serwisu,
następnie na jego podstawie tworzymy zasadniczą stronę www w oparciu o HTML5+CSS czyli z zachowaniem ogólnoświatowych
standardów. W cenę serwisu wliczone jest wykonanie do 6 podstron wraz z wypełnieniem ich treścią, automatyczna galeria oraz panel
kontaktowy.
Cena: 1699zł netto
Lub

Projekt i wykonanie sklepu internetowego
Usługa obejmuje wykonanie i dopracowanie do oczekiwań klienta projektu graficznego na potrzeby realizowanego serwisu oraz
instalację i konfigurację skryptów sklepu internetowego opartego o skrypt PrestaShop. Umożliwia on obsługę systemu sklepowego z
dowolną ilością przedmiotów, kategorii i podkategorii, wersjowanie produktów (ten sam produkt może występować w różnych kolorach,
rozmiarach itp), płatności online, zaawansowane obliczanie kosztów przesyłek, promocje cenowe, kupony rabatowe i wiele więcej. Cały
system zostaje oddany gotowy do działania. Sklep ma strukturę modułową, istnieje możliwość późniejszej rozbudowy. Zawiera system
zarządzania treścią, pozwalający na edycje treści, ustawień, produktów, kategorii, magazynu i samej sprzedaży.
Cena od: 2399zł netto
Lub

Projekt i wykonanie portalu ogłoszeniowego lub katalogu produktów
Specjalizujemy się w uruchamianiu i rozwijaniu portali ogłoszeniowych, regionalnych, ogólnopolskich, o szerokim zakresie kategorii jak i
skierowanych na wąskie rynki tematyczne. Unikalne mechanizmy wyszukiwania, filtrowania i kategoryzowania, wygodna administracja i
bezpieczeństwo to główne cechy naszego produktu.
Cena od: 2499zł netto
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Elementy dodatkowe
Panel CMS
Rozszerzona funkcjonalność panelu przewiduje oparcie serwisu o system zarządzania treścią joomla. Umożliwia on praktycznie
nieograniczoną rozbudowę o dodatkowe funkcje. W standardzie zapewnia m.in.:

edycji treści na poszczególnych podstronach w wygodnej formie z wykorzystaniem edytora JCM (edytor tekstu online)

mechanizm zarządzania nagłówkami i meta danymi podstron

możliwość tworzenia i edycji nowych podstron

możliwość zarządzania wieloma wersjami językowymi

mechanizm tworzenia kont użytkowników i zarządzania dostępem

i wiele innych
Cena: 449zł netto
element dostępny dla serwisów

Optymalizacja pod urządzenia mobilne - responsywność
Usługa obejmuje przygotowanie i wdrożenie zmian w celu zoptymalizowania nowego serwisu pod urządzenia mobilne jak telefony i
tablety, testy zgodności i ewentualne dostosowanie treści.
Cena:

249zł netto

Monitorowanie bezpieczeństwa strony
Usługa obejmuje instalację, konfigurację i utrzymanie dodatkowego mechanizmu zapory ogniowej (tzw. firewall-a) monitorującego każde
połączenie ze stroną, filtr antyspamowy, system backupu. Dodatkowo utrzymujemy monitoring dostępności serwisu.
Cena:
Cena:

25zł netto/miesięcznie
+20zł netto/miesięcznie

Aktywny skaner plików

Niektóre realizowane projekty




















Spaeden.pl
Multimel.pl
Elfacko.pl
Eoceniacz.pl
Manuru.pl
Awtconsulting.pl
Cann.pl
In-Vi.pl
Zitpol-sauna.pl
Sursum.pl
Harpol.pl
Msulik.pl
Zarowka.sklep.pl
ZmianaZawodowa.pl
E-sadownictwo.pl
YdY.pl
Frotex.Lublin.pl
Anonse.co.uk
Angolia.co.uk

– wydawnictwo prasowe
– deweloper bloków mieszkaniowych
– prace hydrauliczne, elektryczne
– katalog biur rachunkowych
– system katalogu usług i ich rezerwacji
– księgowość Waraszawa
– doradztwo finansowe
– biuro architektoniczne
– producent i dystrybutor sprzętu i akcesoriów do spa i sauny
– coaching zawodowy
– hodowla psów
– chirurgia estetyczna
– sklep internetowy ze źródłami światła
– coaching kariery
– portal sadowników
– sklep z częściami elektrycznymi
– sklep internetowy z odzieżą
– brytyjski system ogłoszeń w gazetkach papierowych
– portal ogłoszeniowy
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Promocja i utrzymanie serwisu
Oferta promocji serwisu jest każdorazowo dobierana indywidualnie do sytuacji. Nasi doradcy sprawdzają bezpośrednią i dalszą
konkurencję, testują i dobierają taki zestaw słów kluczowych który przyniesie optymalne korzyści dla Państwa firmy. Nasze działania
opierają się nie tylko na zwiększeniu samej oglądalności lecz na takim dobraniu parametrów reklamy która zapewni wśród oglądających
wysoki procent rzeczywistych klientów dla Państwa firmy. Duże doświadczenie jakie posiadamy w organizacji kampanii promocyjnych
oraz ścisła współpraca podczas jej trwania pozwala nam bardzo trafnie przewidywać jakie słowa przełożą się na wymierne korzyści.

Pozycjonowanie
Koszt rozliczany w oparciu o wyniki naszych działań przy promowaniu konkretnych, wybranych zwrotów w wyszukiwarce Google.
Od

50zł/słowo/miesiąc netto

Reklama kontekstowa
Promocja oparta o moduły reklamowe w wyszukiwarkach Google i Onet.pl. Do głównych zalet tego typu promocji należą:




Od

natychmiastowy efekt
możliwość promowania serwisu w krótkich okresach czasu i częste zmiany promowanych zwrotów
płatność tylko za wejście osoby na stronę
możliwość precyzyjnego dobierania budżetu promocji

250zł/miesiąc netto

Reklama banerowa, mailing
Klasyczny model reklamy oparty na wyświetlaniu banerów i reklam tekstowych na wybranych serwisach internetowych lub mailing
(rozsyłanie reklam poprzez email).
Od 150zł/miesiąc netto

Hosting
Utrzymanie serwisu na serwerze.
Cena od:

10zł netto/miesięcznie

Utrzymanie domeny
Utrzymanie domeny na okres 12 miesięcy.
Cena od:

23zł netto

Domena .pl: 67.50zł netto
Przy zakupie serwisu domena na pierwszy rok gratis.

Sitte.pl Bartosz Machnik
Tel: 81 473 2011 lub 606 28 10
23

kontakt@sitte.pl
www: www.sitte.pl
Email:

3|Strona

Media społecznościowe
Media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę w naszym codziennym życiu a stąd przenikają także do reklamy i promocji
produktów, marek i usług. Użytkownicy mają zwiększone zaufanie do informacji znalezionych w profilach społecznościowych, jest to dla
nich naturalny sposób komunikacji, dużo bliższy niż strony internetowe czy artykuły w czasopismach.

Pakiet podstawowy
Obejmuje założenie i prowadzenie przez okres przynajmniej 3 miesięcy profilu w serwisie Facebook.com. W ramach usługi rejestrujemy i
przypisujemy do prywatnego konta użytkownika profil firmy/strony www, dostosowujemy ją do charakteru działalności, publikujemy
zdjęcie profilowe oraz top, publikujemy tekst w zakładce „informacje” oraz 10 wpisów miesięcznie, połowa z fotografią. Gwarantujemy
100 polubień miesięcznie.
Cena:

149zł netto/miesięcznie

Pakiet rozszerzony
Obejmuje to co pakiet podstawowy lecz otrzymują Państwo 20 wpisów miesięcznie, wszystkie z fotografią lub odnośnikiem do filmu.
Dodatkowo zakładamy dla Państwa profil społecznościowy na platformie Twietter.com i zamieszczamy 10 tweetów miesięcznie.
Gwarantujemy 300 polubień miesięcznie.
Cena:

249zł netto/miesięcznie

Pakiet indywidualny
Obejmuje dowolne działania z zakresu mediów społecznościowych, zakładanie i prowadzenie profili, reakcje na wpisy użytkowników,
prowadzenie konkursów, indywidualne grafiki reklamowe, informowanie o nowościach w ofercie.
Cena:

do uzgodnienia zł netto/miesięcznie

Dane Kontaktowe
Sitte.pl Bartosz Machnik
www: www.sitte.pl
email: kontakt@sitte.pl
Tel: 606 28 10 23
Tel: 081 473 20 11

Wszystkie ceny są cenami netto
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