KONETIKO
ul. Pogorska 10E/3
32-500 Chrzanów
NIP: 628-210-74-78
tel. 721 690 061
biuro.konetiko@gmail.com
http://konetiko.pl/

Firma Konetiko zajmuje się usługami z dziedziny informatyki, skupiając się na:
- tworzeniu stron internetowych,
- pozycjonowaniu stron www,
- social media / marketingu społecznościowym,
- kampaniach Google Adwords,
- reklamą w internecie, copywritingiem.
Nasze oferty i ceny przedstawione poniżej są naszym szkicem cenowym, ale proszę pamiętać, że
jesteśmy skłonni do negocjacji, indywidualnych rozwiązań i rozmów.

1. CENNIK – TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH
NAZWA PAKIETU

SKŁAD

CENA

STRONA WIZYTÓWKA

Strona główna, oferta, kontakt,
galeria, formularz kontaktowy,
responsywność – RWD,
optymalizacja SEO

299,00 zł

FIRMA START

Strona główna, + 6 podstron,
kontakt, slider, galeria,
formularz kontaktowy,
responsywność – RWD,
optymalizacja SEO, wpis 10
katalogów SEO

599,00 zł

ALL INCLUSIVE

Strona główna, + podstrony bez
ograniczeń, CMS, slidery,
galerie, formularz kontaktowy,
wtyczki społecznościowe,
responsywność – RWD,
optymalizacja SEO, wpis w 20
katalogach SEO, dodatki na

999,00 zł
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życzenie klienta

2. CENNIK – POZYCJONOWANIE STRON WWW
U nas płacisz tylko za efekty czyli za obecność strony w TOP 10. Proponujemy doradztwo w
dobraniu najlepszych fraz kluczowych. Nasze ceny w zależności od trudności w pozycjonowaniu
danej frazy przedstawiają się następująco (w rozliczeniu za każdy dzień):

POZIOM
TRUDNOŚCI
FRAZY

TOP 1-3
(za każdy dzień
obecności)

TOP 4-6
(za każdy dzień
obecności)

TOP 7-10
(za każdy dzień
obecności)

POWYŻEJ 10

I

5,50 zł

4,00 zł

3,50 zł

0,00 zł

II

4,00 zł

3,50 zł

2,50 zł

0,00 zł

III

3,00 zł

2,50 zł

1,50 zł

0,00 zł

IV

2,00 zł

1,50 zł

1,00 zł

0,00 zł

W cenie pozycjonowania stron www zapewniamy pełną optymalizację strony pod kątem SEO
(wyszukiwarek internetowych), możliwość dołączenia statystyk dla strony (Google Analytics), oraz
systematyczne katalogowanie strony.
Nasza usługa pozycjonowanie stron charakteryzuje się:
• jasne warunki umowy (umowa na czas określony, 6 miesięcy lub 12 miesięcy),
• pierwszy miesiąc trwania umowy jest darmowy (nawet jeśli strona uzyska pozycje w
TOP10),
• płatność za efekty (ceny w zależności od pozycji zajmowanej w wyszukiwarce google),
• monitorowanie bieżących pozycji strony i tworzenie raportów,
• systematyczne zbieranie wartościowych linków.

3. CENNIK - MARKETING / SOCIAL MEDIA
NAZWA USŁUGI

SKŁAD

CENA (zł / miesiąc)

SOCIAL MEDIA

Utworzenie kont
społecznościowych i aktywne
prowadzenie społeczności na
platformach:
facebook
google+
twitter

159 zł / miesiąc

*dodatkowo możliwość prowadzenia
kanału YouTube i profili w innych
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serwisach

KAMPANIA
GOOGLE ADWORDS

Propozycje fraz kluczowych,
przeprowadzenie kampanii

10% przewidzianego budżetu
na kampanie Adwords

4. CENNIK – DODATKI NA STRONĘ
NAZWA DODATKU

CENA za 1 produkt

Wtyczki społecznościowe

49,00 zł

Slidery, galerie

59,00 zł

Statystyki, cytaty, zegarek, imieniny

39,00 zł

Komunikaty (w tym komunikaty cookies)

10,00 zł

Inne dodatki

indywidualnie

4. COPYWRITING / IDENTYFIKACJA WIZUALNA
USŁUGA COPYWRITERSKA

CENA

Nazwa marki / produktu / firmy (3 propozycje
do wyboru)

50,00 zł – 150,00 zł

Slogan / hasło reklamowe (3 propozycje do
wyboru)

80,00 zł – 300,00 zł

Teksty na stronę, teksty reklamowe (1800
znaków z spacjami)

50,00 zł – 150,00 zł
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