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Strona internetowa 999-2000zł
*netto (oferta, kontakt, o firmie, galeria zdjęć, itp.). Szczegóły do uzgodnienia.

Strona lądowania (Landing Page) 99zł
*netto (utrzymanie miesięczne 50 zł chyba, że w abonamencie adwords pakiet 3).

Sklep internetowy 1500-5000zł
*netto (standardowe rozwiązania w sklepie internetowy). Szczegóły do uzgodnienia.

Hosting strony www – zawsze aktualna oferta:
http://marketing-it.pl/strony-www-i-hosting
*netto (opłata roczna już od 120zł)

Domeny od 0

zł

*netto (np. twoja-nazwa.pl,) - Opłata rejestracji 100zł. Do sklepu i strony gratis pierwszy rok 0 zł.
Inne domeny .de, .be, .fr, .it, .co.uk, .ru, .ch, .in 200zł. Odnowienie domeny nie *.pl 60 zł. *netto.

Przedłużenie domeny od 100

zł

*netto (np. twoja-nazwa.pl,) - Opłata roczna 100zł, do sklepu i strony gratis pierwszy rok.
Inne domeny .de, .be, .fr, .it, .co.uk, .ru, .ch, .in 200zł).
Odzyskanie domeny 40 zł. *netto.

FanPage Facebook od 200zł
*netto (prowadzenie konta od 200zł miesięcznie). Szczegóły do uzgodnienia.

FanPage Facebook, prowadzenie konta reklamowego od 70zł
*netto (wyceniane indywidualnie). Szczegóły do uzgodnienia.

Adwords - Cennik dostępny na stronie www
*przekazanie konta adwords na własność klienta 100 zł netto.

Pozycjonowanie DO

UZGODNIENIA, wyślij zapytanie

*netto.

Zabezpieczenie CMS Joomla
*netto. – Opłata jednorazowa instalacja firewall’a 99 zł. Opcja: opłata miesięczna 50 zł Administracja
bezpieczeństwem (Aktualizacje CMS Joomla do najnowszej wersji, kopie bezpieczeństwa).
Kompleksowa obsługa marketingowa DO UZGODNIENIA
*Prowadzenie strony internetowej, fanpage, twitter itp. Obsługa graficzna, informacje prasowe, email marketing, zdjęcia produktów,
Promocje nowości. Prasa branżowa.

*Wszystkie ceny netto.
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Projektowanie wizytówki firmowej 99

zł

* od 99 zł netto. (zależne od ilości poprawek). Cena z wydrukiem uzależniona od nakładu oraz rodzaju papieru

Projektowanie logo firmy 150

zł

* od 150 zł netto. (zależne od ilości poprawek). Wariant 199 zł netto z przedstawieniem kolorystyki RGB, CMYK,
na ciemnym i jasnym tle. Przedstawienie orientacji loga oraz wizualizacja na wizytówce i gadżetach/materiałach
firmowych. Pełna księga identyfikacji wizualnej od 599 zł netto.

Projektowanie bannerów Google Adwords 150

zł

* komplet, wszystkie rozmiary 150 zł netto.

Projektowanie graficzne 80

zł

* od 80 zł netto (zależne od wielkości i stopnia złożoności).

Projektowanie folderu 399

zł

* 4 strony 399 zł netto, każda następna strona 50 zł netto. Cena z wydrukiem uzależniona od nakładu oraz
rodzaju papieru.

Projektowanie teczki firmowej 299

zł

* cena z wydrukiem uzależniona od nakładu oraz rodzaju papieru.

Projektowanie roll up, plakat, baner zewnętrzny, potykacz, inne w outdoor 199

zł

* od 199 zł zależne od wielkości i stopnia złożoności do 6 m2.

Projektowanie zaproszenie, torba, flaga, kartka okazjonalna, ulotka 99

zł

* od 99 zł netto (zależne od wielkości i stopnia złożoności). Cena z wydrukiem uzależniona od nakładu oraz
rodzaju papieru.

Kompletna identyfikacja wizualna firmy 999

zł

* od 999 zł. Oddamy Ci spójny system graficzny, który zunifikuje Twój wizerunek w otoczeniu biznesowym oraz
wzmocni efekt Twoich kampanii reklamowych online i w outdoorze.
Przykładowe projekty w cenie: Logo, Wizytówki, Papier Firmowy, Roll up, Folder firmowy, Teczka firmowa.
Szczegóły do ustalenia.

Opis elementów w księdze identyfikacji wizualnej 800
* od 800 zł, szczegóły do ustalenia.

*Wszystkie ceny netto.
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