OFERTA NA BUDOWĘ STRONY

Abonament
to wygoda i spokój
Pragniemy Państwa zainteresować nowatorskim
programem abonamentowym na budowę i obsługę
stron internetowych. Dzięki abonamentowi nie
będziecie już musieli pamiętać o płatności za hosting,
czy domenę, a to tylko początek korzyści.

www.spectar.pl

Dlaczego warto
mieć stronę.
Niezależnie od prowadzonego biznesu, strona podnosi
Państwa wiarygodność i prestiż firmy. Dobrze zaprojektowany serwis dodatkowo posłuży wiele lat bez znacznych
zmian, a spełni swoje zadanie dużo lepiej niż fanpage na
Facebooku, czy projekt z szablonu lub generatora stron.

Dzięki naszej ofercie, macie Państwo zarówno pełny dostęp do swojego
serwisu w roli administraora, ale również macie naszą opiekę nad nim
kiedy, czegoś nie potraficie lub po prostu z jakiś powodów nie chcecie zrobić na stronie. Nasz Abonament łączy w sobie wygodę obsługi i jakość
dzięki unikalnej grafice na najwyższym poziomie.
Social media to nie wszystko. Nawet jeśli wydaje się Państwu, że fanpege Wam
wystarczy, to zwracamy uwagę, że Google lepiej traktuje strony internetowe niż
fragment Facebooka. Możemy stworzyć własną wizytówkę z adresem, która
pojawi się w Google Maps ale również możemy wpływać na pozycjonowanie
strony w wynikach wyszukiwania. Strona www po prostu się opłaca. Social media to jednak tylko dodatek do poważnej działalności, a nie tania lub darmowa
alternatywa. Wszak wszyscy chcemy różnić się od konkurencji, a nie opierać się na jednym, narzuoncym z góry szablonie.

www.spectar.pl

Jeśli chcesz zaistnieć w sieci.

Zleć stronę,
zapłać później.
Wiemy jak dużo trzeba zapłacić za dobrze zaprojektowaną i nowoczesną stronę internetową.
Dlatego proponujemy objęcie Państwa strony Abonementem Spectar, który pozowli rozłożyć płatność
w większym okresie czasu, a przy okazji pozwoli to zaoszczędzić na kilku ważnych aspektach.

Więcej o pakietach

Pakiet 1%
Opłata wstępna 12,99 zł*

Jest to opcja dla tych, którzy szybko chcą postawić
profesjonalną stronę, ale nie mają środków lub nie chcą
ich inwestować w pierwszej kolejności na stronę www.
Za zaoszczędzone pieniądze można przecież kupić
na przykład kampanię reklamową.

Co dokładnie otrzymujesz
Profesjonalny projekt graficzny w cenie

tak

Wdrożenie strony w cenie

tak

Domena w cenie

tak

Hosting w cenie

tak

Wsparcie techniczne do 12h w cenie

tak

Podstawowy certyfikat SSL w cenie

tak

Zmiana zawartości strony w cenie

1 x w miesiącu

Kolejna zmiana w miesiącu 59 zł

Dodatkowa grafika w cenie

1 x w miesiącu

Kolejna grafika 59 zł / np. banner reklamowy, kreacja na Facebooka

Modyfikacja strony w cenie

1 x w miesiącu

Do 5h pracy. Założenie czasowe jest określane przed rozpoczęciem prac. Kolejna 199 zł

Opłata miesięczna

12 mc
199 zł

24 mc
129 zł

* Wycena dla projektu za 1299 zł / netto
wszystkie ceny są kwotami netto

Tylko domeny .pl

Więcej o pakietach

Pakiet 50%
Opłata wstępna 649 zł*

Pakiet ten jest skierowany do klientów, chcących
korzystać w większym stopniku z korzyści abonamentu,
przy mniejszej opłacie miesięcznej dzięki pokryciu
połowy kosztów projektu już na początku.

Co dokładnie otrzymujesz
Profesjonalny projekt graficzny w cenie

tak

Wdrożenie strony w cenie

tak

Domena w cenie

tak

Hosting w cenie

tak

Wsparcie techniczne do 12h w cenie

tak

Podstawowy certyfikat SSL w cenie

tak

Zmiana zawartości strony w cenie

3 x w miesiącu

Kolejna zmiana w miesiącu 59 zł

Dodatkowa grafika w cenie

3 x w miesiącu

Kolejna grafika 59 zł / np. banner reklamowy, kreacja na Facebooka

Modyfikacja strony w cenie

1 x w miesiącu

Do 5h pracy. Założenie czasowe jest określane przed rozpoczęciem prac. Kolejna 199 zł

Opłata miesięczna

12 mc
149 zł

24 mc
119 zł

* Wycena dla projektu za 1299 zł / netto
wszystkie ceny są kwotami netto

Wszystkie popularne domeny globalne

Więcej o pakietach

Pakiet 100%
Opłata wstępna 1299 zł*

Opcja dla najbardziej wymagających i mogących sobie
zapewnić pełne wsparcie techniczne i graficzne.

Co dokładnie otrzymujesz
Profesjonalny projekt graficzny w cenie

tak

Wdrożenie strony w cenie

tak

Domena w cenie

tak

Wszystkie popularne domeny globalne

Hosting w cenie

tak

Wsparcie techniczne do 12h w cenie

tak

Podstawowy certyfikat SSL w cenie

tak
5 x w miesiącu

Zmiana zawartości strony w cenie
Dodatkowa grafika w cenie

5 x w miesiącu

Kolejna grafika 59 zł / np. banner reklamowy, kreacja na Facebooka

Modyfikacja strony w cenie

2 x w miesiącu

Do 5h pracy. Założenie czasowe jest określane przed rozpoczęciem prac. Kolejna 199 zł

tak

Wizytówki zgodne z projektem strony
Rabat na inne usługi Spectar

Opłata miesięczna

30%
12 mc
129 zł

24 mc
109 zł

* Wycena dla projektu za 1299 zł / netto
wszystkie ceny są kwotami netto

Kolejna zmiana w miesiącu 59 zł

Wchodzisz w to?

Napisz do mnie jakub@tarnowski.graphics

www.spectar.pl

