CENNIK USŁUG CREVO – obowiązuje od 25.05.2017 r.

Poniżej przedstawiam opis podstawowych rozwiązań w zakresie projektowania stron oraz sklepów
Internetowych wraz z opisem ich funkcjonalności, przykładami realizacji oraz przedziałami cen dla
poszczególnych produktów.
W ramach każdego projektu dajemy od siebie system edycji treści CMS, grafikę unikatową - nie
działamy na szablonach, zakup zdjęć, miejsce serwerowe, zakup domeny, obsługę roczną zgłoszeń do
strony (3 zmiany w miesiącu typu dodanie zdjęcia, zmiana tekstu), większe przeróbki są dodatkowo
wyceniane.
Koszt ewentualnego copywrittingu lub tłumaczenia i wpinania języków jest doliczany do projektu.

Strony ONE-PAGE
Przykład:
www.alex-l.pl
www.kappala.pl
Wizytówki to koszt od 800 pln netto

Strony START PAGE
To strony responsywne na cmsie z zakładkami w liczbie ok 5-7. Oferta opisowa. Wpięte galerie zdjęć.
Aktywne kontakty. Formularze kontaktowe. Jakieś drobne dodatkowe funkcjonalności typu – pliki do
pobrania, QR code. Strona zaindeksowana w Googlu, z ustawieniami Google Search Console, Teksty z
naciskiem na wybrane frazy kluczowe, wpięta mapa google oraz linkowanie do Mediów
społecznościowych.
Przykład:
http://www.pistazia.pl
http://www.karmamax.pl
Strony typu Start Page to koszt od 1500 netto

Strony OFFER PAGE
Wszystkie funkcjonalności START PAGE i dodatkowo:
- zwiększona liczba zakładek podstawowych 10-12
- Kategoryzowane Aktualności również w formie Bloga z wpiętym DISCUSEM i komentarzami.
- Oferta zrobiona na kategoriach i podkategoriach zarządzana z Cmsa dynamicznie przez Admina
- Dodana Karta produktu z prezentacją dowolnych cech ale bez wpiętej możliwości zamówień on-line
- Moduł Sortowania produktów
- Moduł prezentacji produktów podobnych,
- Wyszukiwarka
Przykłady:
www.skomi.pl
www.em-fun.pl
Strony typu OfferPage to koszt od 2000-2500 netto

Strony typu SELL-PAGE
Wszystkie funkcjonalności OFFER PAGE i dodatkowo:
- logowanie klienta, bezpieczeństwo
- składanie zamówień do koszyka i wysyłanie poprzez mail lub system simplySMART
- obsługa zamówień w systemie
- moduł ocen (referencji)
Przykłady
http://www.agro-farm.pl
http://www.tkaniny-lodz.pl/
Strony typu Sell Page to koszt ok 2800 – 3000 netto

Sklepy Internetowe
Wszystkie funkcjonalności SELL-PAGE i dodatkowo:
- moduł płatności
- moduł dostaw
- porównywarki
- google merchant
- integracja z magazynem
- promocje
- kupony rabatowe
Przykłady:
http://drewnofh.net/
https://www.rownowaga-ochrona.pl
Sklepy to koszt - od 4000 netto w zależności od funkcjonalności

Inne Aplikacje dedykowane
Aplikacje typu CMS, CRM, ERP. Integracje magazynowe oraz dropshipingowe, grafikowanie,
integracje z mediami społecznościowymi, lokalizacje powiązane z Google maps, i inne
Cena uzależniona od sporządzonego dokumentu funkcjonalnego.

POZOSTAŁE USŁUGI
1. Szablon strony aukcyjnej allegro simplyAllegro - OD 500,00
Audyt obecnej strony allegro, indywidualny projekt graficzny - simplySTYLE, cięcie szablonu,
wdrożenie do systemu allegro
2. Audyt strony www - 80,00 PLN
Weryfikacja zgodności ze standardami HTML5, Responsive Design, CSS, Walidataor W3C, Weryfikacja
integracji serwisu z poratalami społecznościowymi (Facebook, Google), Weryfikacja zawartości strony
z uwzględnieniem spójności SEO.
3. Aktualizacja 1M Social Media + WWW - 10,00 PLN/mies.

Aktualizacja danych w social media: Facebook, Google Plus, Twitter, LinkedId, Pinterest, Youtube,
Aktualizacje strony www, Maksymalna ilość produktów na stronie to 10/miesiac
4. Aktualizacja Social Media - OD 5,00 PLN/post
Aktualizacja danych w social media: Facebook, Google Plus, Twitter, LinkedId, Pinterest, Youtube
5. Aktualizacja WWW - OD 7,00 PLN/interakcja
Aktualizacja nowości i artykułów na stronie, dodawanie produktów do strony.
6. Szkolenia biznesowe - OD 100,00 PLN/osoba
aplikacje Microsoft WORD, Microsoft EXCEL, Microsoft POWER POINT, Microsoft MS ACCESS,
Microsoft VBA, Microsoft OUTLOOK, HTML5, CSS, MS SQL, MySQL, PL (Oracle) SQL
7. Linia bannerów - OD 350,00 PLN/1 linia
1 linia bannerów, dostosowana do wymiarów Google: pionowy prostokąt: 240 x 400, długi baner na
komórki: 320 x 50, baner: 468 x 60, długi baner: 728 x 90, kwadrat: 250 x 250, mały kwadrat: 200 x
200, duży prostokąt: 336 x 280, baner śródtekstowy: 300 x 250, wieżowiec: 120 x 600, szeroki
wieżowiec: 160 x 600, pół strony: 300 x 600, duży długi baner: 970 x 90, duży baner na komórki: 320 x
100, billboard: 970 x 250, portret: 300 x 1050
8. Stworzenie kampanii reklamowej - OD 2500,00 PLN
min. 1 linia bannerowa dostosowane do wymiarów Google: pionowy prostokąt: 240 x 400, długi
baner na komórki: 320 x 50, baner: 468 x 60, długi baner: 728 x 90, kwadrat: 250 x 250, mały
kwadrat: 200 x 200, duży prostokąt: 336 x 280, baner śródtekstowy: 300 x 250, wieżowiec: 120 x 600,
szeroki wieżowiec: 160 x 600, pół strony: 300 x 600, duży długi baner: 970 x 90, duży baner na
komórki: 320 x 100, billboard: 970 x 250, portret: 300 x 1050, spoty TV (komunikacja, market, telebim
- zgodna ze specyfikacją zlecającego), projekt graficzny billboardów - zgodny ze specyfikacją
zlecającego, copywriting
9. CREVO DRIVE2 - 40,00 PLN
Miejsce 2GB do wykorzystania w ramach licencji rocznej CREVO ELEMENTS
10. CREVO DRIVE7 - 100,00 PLN
Miejsce 7GB do wykorzystania w ramach licencji rocznej CREVO ELEMENTS
11. CREVO DRIVE15 - 150,00 PLN
Miejsce 15GB do wykorzystania w ramach licencji rocznej CREVO ELEMENTS
12. simplyDRIVE25 - 250,00 PLN

Miejsce 25GB do wykorzystania w ramach licencji rocznej CREVO ELEMENTS

NOTA PRAWNA
Powyższe ceny są cenami netto, od których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Powyższa
oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu.

