
 Szanowni Państwo, przedstawiamy ofertę na tworzenie stron www. Dla Państwa wygody strony zostały podzielone 
na cztery warianty, z których każdy zawiera system zarządzania treścią CMS oraz przyjazne linki wspomagające 
pozycjonowanie:

Przykładowa realizacja:
Strona skierowana do środowiska lekarskiego założenie 

projektu to czytelność i lekkość.

Tworzenie stron www

Standard

• jeden wstępny projekt grafi czny strony głównej,
• dopracowanie projektu wstępnego strony głównej 

i wykonanie na jego bazie projektu podstrony uni-
wersalanej*,

• trzy serie poprawek,
• projekt o raczej uniweralnej stylistyce, ale estetycz-

ny, występujące pojedyncze elementy określające 
charakter klienta / produktu (np. nagłówek grafi czny, 
logo, stopka).

Czas realizacji:
• wstępny projekt strony głównej 4 dni robocze,
• dopracowanie projektu strony głównej, wprowadze-

nie listy poprawek + wykonanie projektu podstrony 
uniwersalnej ok. 4 – 5 dni roboczych,

• naniesienie poprawek wg. przesłanej listy do 3 dni 
roboczych,

• kodowanie 7 dni roboczych.

Cena: 1950 zł netto

* podstrona uniwerslana – jest oparta na projekcie strony głównej i może zawierać: przykłady formatowania tekstu głównego i tekstu 
nagłówkowego, list numerowanych i nienumerowanych, pól formularzy, tabel, ilustracji, odnośników tekstowych, galerii zdjęć, playera 
fi lmowego.
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Przykładowa realizacja:
Założenie projektu to przedstawienie eleganckiego 

klubu znajdującego się w sercu imprezowej Warszawy.

Optimum

• dwa wstępne projekty grafi czne dla strony głównej,
• dopracowanie wybranego projektu wstępnego strony 

głównej i wykonanie na  jego bazie projektów podstron,
• trzy serie poprawek,
• projekt indywidualny, dostosowany do oczekiwań, 

charakteru marki / produktu klienta.

Czas realizacji:
• dwa wstępne projekty strony głównej do wyboru 6 

dni roboczych,
• dopracowanie wybranej wersji projektu + wykonanie 

szablonów podstron do 3 szt.: 5 – 6 dni roboczych,
• wniesienie poprawek wg. przesłanej listy do 3 dni ro-

boczych,
• kodowanie 14 dni roboczych.

Informacje potrzebne do wykonania projektu:
• oczekiwania odnośnie poziomu estetycznego projektu,
• ilość boksów funkcjonalnych na stronach serwisu 

(np.: wyszukiwarka prosta, menu górne, menu bocz-
ne, treść główna, galeria zdjęć, formularz kontaktowy, 
boks na bannery reklamowe, itp.)

Cena: 3400 zł netto
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Przykładowa realizacja:
Strona przedstawiająca oferty nadmorskich  noclegów 
w rejonie Łeby – charakterystyczne  elementy regionu,  

projekt sugerujący tematykę wakacyjną.

Premium

• trzy wstępne projekty grafi czne dla strony głównej,
• dopracowanie wybranego projektu wstępnego strony 

głównej i wykonanie na jego bazie projektów podstron,
• trzy serie poprawek,
• projekt bardzo indywidualny, mocno dostosowany do 

oczekiwań, charakteru marki / produktu klienta

Czas realizacji:
• trzy wstępne projekty strony głównej do wyboru 9 

dni roboczych,
• dopracowanie wybranej wersji projektu + wykonanie 

szablonów podstron 5 – 6 dni roboczych,
• wniesienie poprawek wg. przesłanej listy do 3 dni ro-

boczych,
• kodowanie 16 dni roboczych.

Informacje potrzebne do wykonania projektu:
• oczekiwania odnośnie poziomu estetycznego projektu,
• ilość boksów funkcjonalnych na stronach serwisu 

(np.: wyszukiwarka  prosta, menu górne, menu bocz-
ne, treść główna, galeria zdjęć, formularz kontaktowy, 
boks na bannery reklamowe, itp.),

• ilość unikalnych ekranów / szablonów serwisu (np. 
strona główna, prezentacja oferty, stronaopisowa, itp).

Cena: 5600 zł netto
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Sklep internetowy

• dwa wstępne projekty grafi czne dla strony głównej,
• dopracowanie wybranego projektu wstępnego strony głównej i wykonanie na  jego bazie projektów podstron,
• trzy serie poprawek,

Zawartość: 
• strona główna, podstrona uniwersalna, strona z listą  kategorii, strona z listą produktów, strona z prezentacją detali 

produktów, strona logowanie i rejestracja, strona „koszyk” w 4 krokach, dodatkowe funkcjonalności: newsletter, wy-
szukiwarka zaawansowana, boksy reklamowe, boksy dla promowanych produktów, boks z informacjami o płatności.

Czas realizacji:
• dwa wstępne projekty strony głównej do wyboru 9 dni roboczych,
• dopracowanie wybranej wersji projektu + wykonanie szablonów podstron 5 – 6 dni roboczych,
• wniesienie poprawek wg. przesłanej listy do 3 dni roboczych,
• kodowanie 21 dni roboczych.

Funkcjonalność, część administracyjna: 
• nielimitowana ilość produktów i kategorii,
• struktura produkt – kategoria,
• struktura kategoria – kategoria,
• dodawanie / edycja / usuwanie kategorii, produktów, producentów, klientów i opinii,
• wsparcie dla produktów zwykłych i internetowych (download),
• strefa administratora chroniona loginem i hasłem,
• kontakt z klientem przez e-mail oraz newsletter,
• baza danych,
• statystyki produktów i klientów,
• wsparcie dla różnych języków – angielski, niemiecki, hiszpański w standardzie,
• wsparcie dla wielu walut – automatyczne aktualizacje kursów walut,
• możliwość określenia co i w jakiej kolejności pokazywać na liście produktów,
• system do obsługi statycznych i dynamicznych banerów z pełnymi statystykami.

Funkcjonalności dla Klientów: 
• wszystkie zamówienia zapisywane w bazie danych,
• klient może przeglądać historię zamówień i status zamówień,
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Cena: 6700 zł netto

• klienci mogą zarządzać swoim kontem – różne adresy wysyłki, faktur itd.,
• chwilowy koszyk dla gości i stały koszyk dla stałych klientów,
• wyszukiwarka,
• opinie o produkcie,
• wymuszana procedura sprawdzania wiarygodności,
• logowanie SSL,
• widoczna lub nie ilość produktów w każdej kategorii,
• lista bestsellerów globalna i dla każdej z kategorii,
• szeregowanie produktów według preferencji klienta.

Produkty: 
• dynamiczne relacje między produktami,
• opisy produktów w HTML-u,
• automatyczne wyświetlanie specjalnych produktów,
• kontrola wyświetlania produktów chwilowo niedostępnych i ich zamawiania,
• klienci mogą zasubskrybować info związane z produktem.

Płatności: 
• różne płatności off -line – przelewy,
• płatności internetowe – np. PayPal,
• możliwość skonfi gurowania dowolnego systemu płatności.

Dostawa: 
• waga, cena i sposób dostawy,
• możliwość połączenia z systemem UPS, FedEX,
• bezpłatna dostawa w zależności od ilości lub wartości zamówienia,
• dostępne lub nie pewne metody dostawy w zależności od statusu klienta.

Podatki: 
• elastyczne ustalanie stawek podatkowych w zależności od kraju,
• różne stawki podatków dla różnych produktów,
• dodawanie podatku przy zamówieniu z innego kraju.

Z poważaniem 
Daniel Nowakowski

5/5

Kontakt:
tel.: 22 783 94 53

kom.: 513 172 801

e-mail: 
studio@studiodan.pl

www:
www.studiodan.pl

Siedziba:
DAN Sp. z o. o.
ul. Zelazna 22

05-071 Sulejówek


