Oferta wykonania
sklepu internetowego
WooCommerce
www.ar-creative.pl

Witaj!
Nazywam się Anna Świderek i specjalizuję się w projektowaniu stron
i sklepów internetowych oraz oprawy wizualnej.

Oto oferta wykonania sklepu internetowego którą przygotowałam dla
Ciebie w odpowiedzi na otrzymane zapytanie.

Ania Świderek

www.ar-creative.pl
kontakt@ar-creative.pl
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Podstawowe pojęcia
RESPONSYWNOŚĆ
Responsywny design strony jest konieczny. Responsywność to nic innego jak
automatyczne dostosowanie się strony internetowej do wielkości ekranu, na którym jest
wyświetlana. Statystyki pokazują, że więcej wyświetleń strony jest na urządzeniach
mobilnych: telefon, tablet. Dzięki automatycznemu dopasowaniu przeglądającemu łatwiej
będzie poruszać się na stronie/sklepie. Niewątpliwe, że responsywność przyczynia się do
częstszych odwiedzin strony.

POCZTA Z FIRMOWYM ADRESEM
Tą kwestię rozwiązuje domena. To domena służy jako końcówka adresu mail.
Przykładowa domena: mojsklep.pl. Firmowa poczta wówczas może tak wyglądać:
kontakt@mojsklep.pl. To co jest przed @mojsklep.pl możesz dowolnie konfigurować.
Adresy kont mailowych tworzy się w panelu hostingu. Tam również określasz pojemność
konta mailowego.

ZDJĘCIA STOCKOWE
Zdjęcia stockowe to fotografie, ilustracje, grafika z określonymi prawami autorskimi.
Istnieje wiele serwisów, na których możemy bez problemu znaleźć zdjęcia, czy ilustracje
nawiązujące do prezentowanej przez nas treści, które są objęte darmową licencją. To
znaczy, że ich autor nie wymaga zapłaty za możliwość korzystania z niech. Możemy
wówczas korzystać z nich bez obaw.

DOMENA
Domena to unikalny adres, pod którym znajduje się Twoja strona/sklep www. Wybierając
domenę musisz zdecydować się z jaką będzie końcówką np. .pl lub .com.pl. To co będzie
przed końcówką to Twoja decyzja. Może to być nazwa sklepu lub Twoje nazwisko albo
imię i nazwisko. Kupując domenę zwróć uwagę na roczny koszt jej utrzymania. Porównaj
oferty między dostawcami aby znaleźć najkorzystniejszą ofertę.

HOSTING
Hosting to udostępnienie określonej objętości dysku twardego przez dostawcę. To
miejsce, w którym będą przechowywane pliki i dane z Twojej strony lub sklepu. Dobra
firma hostingowa dba o szybkość i jakość przesyłu danych. Jest to istotny czynnik, który
będzie wpływał na szybkość i jakość działania Twojej strony lub sklepu. Zwróć uwagę czy
w ofercie jest tworzenie przez dostawcę kopii zapasowych, jeżeli tak to jaka jest ich
częstotliwość i okres przechowywania. W razie awarii strony możesz bez problemu
odzyskać dane. Szukaj hostingu, który będzie umożliwiał dostęp do bazy danych, używał
języków skryptowych (np. PHP), a także nie będzie miał limitów miesięcznego transferu.
Zwróć uwagę na roczny koszt utrzymania! Porównaj kilku dostawców między sobą.

Ogólna specyfika sklepu
internetowego
Na samym początku chcę wyjaśnić z czego zostanie zbudowany Twój sklep internetowy
i jak będzie działał.

W AR-Creative sklep stawiamy przy użyciu najpopularniejszych rozwiązań:

1. System zarządzania treścią Wordpress
2. Plugin WooCommerce
3. Narzędzie do budowania struktury - Elementor Pro

W cenie usługi otrzymasz od nas kompletną, działającą platformę
e-commerce dopasowaną do urządzeń mobilnych, która będzie dostosowana pod
kątem graficznym i funkcjonalnym do Twoich potrzeb i wymagań. Zostaną w niej użyte
komponenty, których potrzebujesz i które wymieniłaś w zapytaniu. Płacisz za nią tylko
raz.

Etapy współpracy
1. Nawiązanie współpracy:
wypełnienie formularza, by móc poznać profil firmy.
zapoznanie się z wytycznymi.
określenie czasu realizacji
wycena

2. Koncepcja:
Po akceptacji ceny oraz terminu podpisujemy umowę
Pobranie zaliczki
Wypełnienie briefu szczegółowego.

3. Realizacja:
Tworzenie projektu według wcześniejszych ustaleń
Projekt tworzony jest na moim serwerze
Gdy projekt jest gotowy, przedstawiam go klientowi aby mógł stworzyć listę
poprawek. Są dwie nieograniczone sesje poprawkowe.
Wdrażam poprawki

4. Zakończenie:
Pomagam w zakupie serwera (jeśli klient nie posiada) - oferuję rabat w wysokości
20% na usługi w lh.pl i wtedy darmowy certyfikat SSL
Pomagam w zakupie domeny (jeśli klient nie posiada)
Konfiguruję pocztę - jeśli jest taka potrzeba
Po otrzymaniu ostatecznej płatności przenoszę stronę pod właściwy adres
i przekazuję wszystkie niezbędne pliki.
Przesłanie instrukcji obsługi.

Usługa obejmuje
Indywidualny projekt graficzny ze zdjęciami stockowymi i grafikami
Dwie, nieograniczone sesje poprawkowe
Pomoc w zakupie hostingu i domeny (oferujemy atrakcyjne rabaty dla naszych
klientów np. 20% zniżki na hosting w LH, zakup domeny .pl gratis)
Specjalne konto edytorskie, które pozwoli Ci edytować swoją stronę w zakresie treści,
bez obaw, że naruszysz jej strukturę lub działanie
Wprowadzenie produktów i instrukcję obsługi w formie video z komentarzem jak
dodawać produkty samodzielnie
Instrukcję obsługi sklepu w formie video z komentarzem
Pełną konfigurację domeny, serwera i instalację gotowego sklepu
Utworzenie firmowych skrzynek mailowych z Twoim adresem domeny w nazwie
Instalację wtyczki do SEO, która pomoże Ci w późniejszym pozycjonowaniu sklepu
Pomoc w instalacji certyfikatu SSL lub darmowy certyfikat, jeśli wybierzesz hosting LH
polecany przez nas

Cena sklepu internetowego
Cena sklepu to 2999 zł netto (+23% VAT). Obejmuje wykonanie sklepu wg
powyższych parametrów i podpięcie wybranych płatności online.

Oferta dodatkowa
Opieka nad sklepem - 149 zł netto/mies. - w cenie aktualizacje strony i regularne
kopie zapasowe oraz 1 godzina wdrożeniowa do wykorzystania na miesiąc na
dowolne prace np. dodawanie produktów, zmiana zdjęć, tekstów, bannerów,
wykonywanie grafik reklamowych, dodawanie pop-up, itp.
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