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OFERTA I OKREŚLENIE ZAKRESU PRACY
Aby rozpocząć konstrukcję potrzebujemy wiedzieć:
Jakie elementy i funkcje powinna zawierać Państwa strona?
Czy posiadają Państwo gotowe materiały tekstowe i graficzne?
Jakie witryny internetowe się Państwu podobają?
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WEBDESIGN / PROJEKT GRAFICZNY

PODPISANIE UMOWY

Umowa określa:

JAK TWORZYMY KOLEJNE ELEMENTY STRONY?

Co będzie zawierać strona www?
Ile potrwa proces tworzenia?
Jaki będzie koszt realizacji?
Kto zajmie się tworzeniem materiałów na stronę?

Tu powstaje stylistyczny kształt całości strony.
To ją zobaczy Klient po wpisaniu adresu.

Do komunikacji podczas trwania

Na bazie strony głównej przygotowujemy 2
charakterystyczne podstrony. By je stworzyć
potrzebujemy kompletnych materiałów.

projektu zostanie wyznaczony

KOORDYNATOR

Podpisanie umowy pomiędzy
ﬁrmą a Agencją KADEOR

KOMPLETNOŚĆ DOSTARCZONYCH MATERIAŁÓW WPŁYNIE NA CZAS REALIZACJI
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DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW
NIEZBĘDNE MATERIAŁY

OBRAZKI

LOGOTYPY

ZDJĘCIA

TEKSTY

WEBDEVELOPMENT
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TESTY I ODDANIE PROJEKTU
PO UKOŃCZENIU I ROZLICZENIU
PROJEKTU PRZEKAZUJEMY
WSZYSTKIE KODY ŹRÓDŁOWE.

Na tym etapie trwają prace programistyczne. Nasz zespół developerski
w tym czasie buduje logikę strony, implementuje jej funkcjonalności i
wdraża zaawansowane elementy wyglądu. Zawsze wykorzystujemy
nowoczesne technologie webowe i dbamy o to by korzystać z
najlepszych dostępnych rozwiązań.

Przeprowadzamy również:
szkolenia, promocję oraz dbamy o
bezpieczeństwo i aktualizacje stron.

VIDEO

Dzięki Państwa zaangażowaniu i sprawnej komunikacji na tym etapie stworzymy idealną stronę.

BEZPIECZEŃSTWO

SZKOLENIA
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak
poruszać się po stronie oraz jak zadbać o jej
bezpieczeństwo.

REGULARNE AKTUALIZOWANIE STRONY
POZWALA LEPIEJ CHRONIĆ DANE!

Dla Państwa wygody oferujemy różne metody:

Podczas szkolenia zdobyli Państwo wiedze dotyczącą dbania
o bezpieczeństwo danych na stronie. Pozostawiamy Państwu
decyzję czy kto dalej ma opiekować się stroną.
Na życzenie, możemy zadbać o jej bezpieczeństwo.

SZKOLENIA

MATERIAŁY

MATERIAŁY
SPECJALNE

Zapewniamy stronie najwyższej jakości ochronę przed
niechcianymi atakami.

REKLAMA

SUPPORT, ROZBUDOWA, AKTUALIZACJA
W dziedzinie web designu co chwila pojawiają się nowe
możliwości. Zmieniają się trendy i wymogi dla
najlepszych stron. Nie da się raz stworzyć strony, która
zawsze będzie z nimi zgodna.
Jeżeli uznają Państwo, że czas rozbudować stronę
zapraszamy do kontaktu. Znamy Państwa stronę jak nikt
inny. Bardzo cenimy sobie współpracę ze stałymi Klientami
i chętnie powrócimy do stworzonego przez nas projektu w
ramach kolejnej umowy.

Promocja stron internetowych i ﬁrm to nasza specjalność.
Proponujemy naszym Klientom zoptymalizowane i komplementarne
rozwiązania promocyjne. Mamy doświadczenie w digital marketingu
i szeroko pojętej promocji w Internecie. Dodatkowo często
korzystamy z rozwiązań ambientowych czy posiłkujemy się
marketingiem wirusowym. Ładna i funkcjonalna strona to jedno,
ale sprowadzenie na nią użytkowników to równie ważne działanie.

SEO/SEM

ADWORDS

EVENTY

SOCIAL MEDIA

DO MINIMUM OGRANICZAMY RYZYKO ATAKU
Zabezpieczenia:
Zajmujemy się aktualizacją strony oraz wszystkich jej elementów
Dodatkowe moduły zabezpieczające
Audyt bezpieczeństwa
Kopie Zapasowe

NEWSLETTER

KAMPANIE GENERUJĄCE RUCH

VIDEO

