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CENNIK STRON INTERNETOWYCH I ICH ELEMENTÓW
Usługa
Strony www
Kompleksowy projekt autorski z projektem str. gł. i szabl. podstrony

Cena netto
1000,00

Obejmuje wykonanie projektu z uwzględnieniem dokładnej analizy produktów oraz stron konkurencji.

Projekt strony głównej / wizytówka / nagłówek strony zarządzanej

500,00

2 do 3 projektów autorskich wykonany do wyboru przez klienta.

Podstrona

100,00

Grafika zgodna ze stroną nadrzędną, 2-3 zdjęcia i tekst.

Projekt strony głównej wg szablonu już istniejącej strony

200,00

Strona główna wykonana wg szablonu istniejącej strony.

Podstrona wg szablonu już istniejącej strony

80,00

Jak podstrona lecz w ramach szablonu zgodnego z szablonem wybranej strony głównej.

Zmiana w istniejącym szablonie
Stron w wersji mobilnej

100,00
30% wartości stron

dodatkowa wersja strony wykonana w mniejszej rozdzielczości

Strony w technologii FLASH - cena minimalna

1000,00

Cena zależy od złożoności i stopnia komplikacji grafiki i animacji.

Mapy
Mapa lokalizacji - jeden poziom i każdy następny

100,00

Narysowanie mapy okolicy z charakterystycznymi elementami, powiększenie z nowym zakresem koszt jak poziomu 1.

Mapa lokalizacji – dwa do trzech poziomów z animacją

400,00

Jak wyżej lecz jedno do dwóch powiększeń razem do trzech poziomów. Wzbogacenie o elementy animacji i interakcji do uzgodnienia.

Mapa lokalizacji Google
Mapa lokalizacji - skanowanie istniejącej mapy - jak poz. 3.2

50,00
20,00

Skalowanie i kompresja bez poprawek błędów i skaz.

Mapa serwisu internetowego w formie drzewa stron
Mapa serwisu w formie punktów i podpunktów
Grafika, animacje, dzwięk
Element graficzny

300,00
100,00
30,00

np. tekst, strzałka, proste figury geometryczne, flaga polski itp.

Podłączenie linku (odnośnika) - np. kotwica

10,00

Uaktywnienie elementu tekstowrgo lub graficznego na stronie.

Baner lub grafika z animacją do 8 klatek

200,00

Dowolny standard i rozmiar.

Płynna animacja, banner animowany, nagłówek Flash, proste intro - cena minimalna

400,00

Animacja o dużym stopniu złożoności.

Dodanie dźwięku - np. udzwiękowienie kliknięć, przechodzenia stron, operacji na menu
Dodanie podkładu muzycznego do strony - cena za jeden fragment

100,00
100,00

Zapętlony fragment muzyki dostarczony przez klienta.

Menu we flashu ze zmiennymi zdjęciami do 4-5 zmian

400,00

Po najechaniu na przycisk z menu zmienia się zdjęcie/ banerek/ element graficzny.

„Od projektu do efektu” na podstawie zdjęć finalnych

500,00

mini filmik jak na podstawie rysunku powstaje produkt finalny – zdjęcie budynku, mebla, towaru itp.

„Od projektu do efektu” na podstawie rysunków wyjściowych i zdjęć finalnych

400,00

mini filmik jak na podstawie rysunku powstaje produkt finalny – zdjęcie

Zdjęcia ponad standard przy tworzeniu strony
Obróbka (bez poprawek błędów i skaz)
Miniatura lub powiększenie obrobionego zdjęcia
Rabat przy zamówieniu od 51 do 100 zdjęć jednorazowo
Rabat przy zamówieniu powyżej 100 zdjęć jednorazowo
Zdjęcia profesjonalne

10,00
5,00
-25%
-50%
do ustalenia

Np.: studio, plener, modele, charakteryzacja itp.

Mechanizmy i bazy danych
Formularz interaktywny

100,00

Do 10 pól inteligentnych – można wpisać dane adekwatne do kryterium pola.

Galeria zdjęć prosta

450,00

miniaturki zdjęć z krótkim tytułem i powiększenie z przewijaniem

Galeria zdjęć złożona – cena minimalna

600,00

wygląd lub zawartość inna niż w galerii prostej

Galeria z kategoryzacją

900,00

możliwość tworzenia wielu galerii prostych w kategorii głównej np: Galeria: dom, firma, zwierzęta itp.

Strona z tekstem
Strona z tekstem i zdjęciami

200,00
300,00

strona z tekstem i możliwością dodania mimiaturki zdjęcia po wybranej stronie

Aktualności z zajawkami i miniaturką zdjęcia

400,00

na stronie głównej lub innej zajawka tekstu + miniaturka, po kliknięciu na całej stronie rozwinięcie
Inne mechanizmy wyceniamy na podstawie specyfikacji – wytycznych
Przy zamówieniu kilku mechanizmów atrakcyjne rabaty

Sklep internetowy z oprawą graficzną
Przygotowany na indywidualne zamówienie klienta: rozpoznanie potrzeb, przygotowanie specyfikacji i 3 wersji graficznych

od 2500,00

System CMS (do samodzielnego uzupełniania) z ofertami specjalnymi w nagłówku

2100,00

Do 6 stałych przycisków głównych, możliwość tworzenia podstron, do 5 ofert specjalnych ze zmiennym zdjęciem w nagłówku

Modyfikacje i rozbudowa stron
Pierwsza zmiana tekstu lub zdjęcia
Zmiana lub zdjęcia tekstu na istniejącej stronie lub dodatnie nowego

30,00
10,00

Tekst w formie elektronicznej w postaci jednego bloku zmieniany w zakresie jednej strony HTML.

Inne
Publikacja serwisu dostarczonego przez klienta w internecie
Pozycjonowanie – każdorazowa wycena dostarczonych wyrażeń
Wybór materiałów pod względem marketingowym z analizą stron konkurencji – cena min.
Przeredagowanie tekstu pod względem marketingowym do 5 podstron
Wersja językowa (dodatkowa nie obejmuje tłumaczenia tekstu)
2 wersję językowe i więcej.
Tłumaczenie tekstu – cena max za stronę A4 (1500 znaków ze spacjami) tłumaczenia zwykłego

50,00
500,00
400,00
30% wartości stron
20% wartości stron
50,00

Tłumaczenie przez profesjonalną firmę z j. Polskiego na obcy i odwrotnie. Obejmuje języki: angielski, czeski, francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, białoruski, bułgarski, słowacki, słoweński, włoski, chorwacki, duński, litewski,
łaciński, łotewski, macedoński, norweski, portugalski, rumuński, serbski, szwedzki, węgierski. Pozostałe języki – cena do uzgodnienia.

Tłumaczenie techniczne / specjalistyczne
Sprawdzenie tekstu pod względem stylistycznym i ortograficznym, przeredagowanie

+ 25% - 50% tł. zwykłego
30,00

obejmuje sprawdzenie tekstu składającego się z 1500 znaków licząc ze spacjami, poniżej 1500 znaków cena taka sama

Napisanie tekstu na stronę – za A4 (do 1500 znaków ze spacjami)
Przeniesienie stron www na płytę CD (cena zawiera nośnik)

70,00
100,00

nie dotyczy mechanizmów

Projekt logo - cena minimalna
w cenie wykonanie 3 projektów

300,00

