Cennik tworzenia stron firmy Blumo Łódź.
Stan na styczeń 2021 r.
TYP STRONY

CENA podstawa OPIS USŁUGI

Strona wizytówka

1100 zł netto

Prosta strona wizytówka w HTML, do 5 zakładek +
formularz kontaktowy i mapka dojazdowa. Szablonowy
projekt graficzny. Bez CMS.

Strona firmowa

1800 zł netto

Strona z panelem CMS do samodzielnego zarządzania
treścią, dodawaniem zdjęć i zakładek. Oryginalny
projekt graficzny

Strona firmowa z katalogiem
produktów lub usług

2500 zł netto

Strona firmowa z dodatkowymi modułami galerii oraz
aktualności, lub artykułów.

MODUŁY DODATKOWE

CENA
modułu

Dodatkowe moduły i funkcjonalności strony.

Galeria zdjęć

200 zł netto

Galeria zdjęć. Stosujemy różne rozwiązania
funkcjonalne galerii zdjęć.

Aktualności

200 zł netto

Moduł aktualności, dodawanie aktualności samemu w
panelu CMS.

Skomplikowany formularz

300 zł netto

Skomplikowany formularz z większą ilością opcji.

Newsletter

400 zł netto

Możliwość stworzenia szablonu, który będzie wysłany
do zapisanych na newsletter.

Projekt logo

350 zł netto

Oryginalny projekt logo wykonany zgodnie z
wytycznymi klienta.

Animowany baner

200 zł netto

Baner nagłówkowy na stronie.

Moduł plików do pobrania

150 zł netto

Upload plików na stornie.

Wyszukiwarka na stronie

150 zł netto

Wyszukiwarka w katalogu produktów lub w treści
strony.

Katalog produktów

500 zł netto

Kategorie produktów usług z listą usług lub produktów
jak w sklepie internetowym z możliwością zadania
pytania o daną usługę/produkt.

Moduł opinii

200 zł netto

Opinie zaczytywane z Google lub wstawiane przez
klientów z możliwością moderacji

Nietypowe zlecenie programistyczne

80 zł netto/h

Praca na istniejących stronach lub wykonanie
nietypowego widgetu na stronę internetową lub aplikacji
WWW.

Cennik stanowi ofertę poglądową, która stanowi punkt wyjścia do ustalenia ceny za stworzenie strony WWW. Wycena
ustalana jest indywidualnie po rozmowie z klientem. W cenniku uwzględnione zostały tylko najpopularniejsze moduły i usługi.
W podanych cenach mieszczą się dodatkowe usługi takie jak serwis strony, poprawki strony, optymalizacja tre ści i kodu pod
Google, badanie konkurencji i sugestie rozwoju strony.
Polecamy serdecznie skorzystanie z naszych usług.
Mamy za sobą 10 lat doświadczenia programistycznego!
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