Twój zewnętrzny
dział webdevelopment

Oferta współpracy
Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla
branży Marketing 360°.

www.ideaware.pl

Twój zewnętrzny
dział webdevelopment
Jesteśmy zespołem posiadającym doświadczenie
i wiedzę zdobywaną przez lata współpracy przy
projektach dla małych i dużych klientów.
Rozumiemy Twoją branżę, oczekiwania i preferencje.
Przy każdym zamówieniu poszukujemy optymalnych
rozwiązań które przynoszą korzyści Tobie i Twoim
klientom.

www.ideaware.pl

Poznaj nasze kompetencje
dedykowane dla branży Marketing 360°
PROJEKTOWANIE
STRON INTERNETOWYCH

PROJEKTOWANIE
UX / UI

Tworzenie użytecznych stron na
silniku Wordpress

Projekty interfejsów zorientowane na
intuicyjną obsługę

WDRAŻANIE STRON
I APLIKACJI WEBOWYCH

PROJEKTOWANIE
GRAFICZNE

Programowanie i rozbudowywanie
funkcjonalności aplikacji oraz stron

Banery / social media / opakowania /
foldery / roll-upy / ulotki

COPYWRITING
I ARTYKUŁY

OPTYMALIZACJA
SEO

Pisanie tekstów do stron
internetowaych oraz grafik

Optymalizacja stron www pod kątem
wyszukiwarek internetowych

www.ideaware.pl

10 lat
doświadczenia
W tym czasie zrealizowaliśmy setki różnych
projektów.
Zaufały nam takie marki jak:
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Korzyści ze współpracy
Posiadając zewnętrzny dział webdeveloperski osiągasz szereg korzyści
pomagających wnieść Twój biznes na wyższy poziom.

Oszczędność

Efektywność

•

Brak kosztów pracowniczych

•

Responsywny design

•

Brak kosztów szkoleń

•

CMS Wordpress i Panel Admina

•

Brak kosztów sprzętowych

•

Łatwa edycja treści

•

Niski koszt realizacji stron www

•

Ciągłość wizualna firmy

Jakość

Bezpieczeństwo

•

Obsługa klienta

•

Zgodność z RODO

•

Dedykowany project manager

•

Legalne oprogramowanie i zasoby

•

Szeroki wachlarz kompetencji

•

Pełne prawa autorskie

•

Terminowość

•

Umowa White-label
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Standard

Business

2.100 PLN / netto

3.200 PLN / netto

Corporate
od

Dedykowany

4.300 PLN / netto

SUG. CENA DLA KLIENTA: 3.150 PLN

SUG. CENA DLA KLIENTA: 4.800 PLN

SUG. CENA DLA KLIENTA: 6.450 PLN

Prosty Landing Page przedstawiający
konkretną usługę lub produkt.

Strona sprzedażowa dla biznesu z
sektora MŚP

Rozbudowana witryna z dużą ilością
podstron i produktów

CMS Wordpress

CMS Wordpress

CMS Wordpress

Do 5 podstron

Do 8 podstron

Do 16 podstron

Estetyczny motyw graficzny

Indywidualny projekt strony głównej

Indywidualny projekt 3 podstron

Do 4 zdjęć stockowych

Do 8 zdjęć stockowych

Do 12 zdjęć stockowych

Panel administracyjny

Panel administracyjny

Panel administracyjny

Hosting na rok

Hosting na rok

Hosting na rok

Domena na rok

Domena na rok

Domena na rok

Blog / portfolio / realizacje

Blog / portfolio / realizacje

Wsparcie techniczne 5 m-cy

Wsparcie techniczne 10 m-cy

Wsparcie techniczne 6 m-cy

Dod. niestandardowa funkcjonalność
Prosty koszyk zakupowy

Stworzymy pakiet dostosowany
do potrzeb Twojej firmy
Skontaktuj się z nami a dobierzemy
funkcjonalności odpowiednią do
Twoich potrzeb
Zapytaj o cenę:
kontakt@ideaware.pl

Zapraszamy
do współpracy
010101

Skorzystaj z opcji współpracy na próbę.
Skontaktuj się aby uzyskać więcej informacji:

ABC
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Napisz:
kontakt@ideaware.pl
Zadzwoń:
+48 724 694 893
Odwiedź nas:
www.ideaware.pl

