
CENNIK
Twoja techniczna pomoc w biznesie onl ine

www.lidiakardasz.pl

Twórz to, 

co kochasz. 

Resztą 

zajmę się 

ja :)
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STRONA WWW – od 1997 zł

- oparta na WordPressie
- na motywie DIVI (w mojej licencji) lub na Gutenbergu (z motywem w wersji 
darmowej)
- usługa ta zawiera w sobie stworzenie strony głównej oraz kilku podstron 
(typu „Oferta”, „Kontakt”, „O mnie”) oraz bloga, jeśli będziesz go potrzebować
- jeśli potrzebujesz bardziej rozbudowanej strony – napisz do mnie maila, 
ustalimy szczegóły

SKLEP INTERNETOWY – od 797 zł

- oparty na WooCommerce (musisz mieć stronę opartą WordPressie – jeśli nie 
masz, zerknij na moją ofertę dotyczącą stworzenia strony www)
- usługa ta zawiera stworzenie sklepu oraz dodanie kilku produktów
- istnieje możliwość instalacji dodatkowych wtyczek, w zależności od 
zapotrzebowania do sklepu - cena jest ustalana indywidualnie

PLATFORMA KURSOWA – od 697 zł

- oparta na WordPressie (musisz mieć stronę opartą WordPressie – jeśli nie
masz, zerknij na moją ofertę dotyczącą stworzenia strony www)
- usługa ta zawiera stworzenie platformy na standardowy kurs online (kilka
modułów) – jeśli masz większy projekt, skontaktuj się ze mną mailowo
- cena zależy od użytego narzędzia do platformy kursowej - narzędzie
dopasujemy indywidualnie do Twoich celów

SKLEP INTERNETOWY – dodatkowe wtyczki

- jeśli masz już sklep oparty na WooCommerce i potrzebujesz udogodnień do
sklepu (dodatkowych wtyczek), takich jak m.in. One Time Offer, odliczanie
promocji, wtyczki, które służą do automatyzacji sprzedaży, to mogę pomóc w
instalacji wtyczek oraz oczywiście w instrukcji, jak je ustawiać - cena jest
ustalana indywidualnie



SYSTEM MAILINGOWY – 397 zł

- założenie i osadzenie na stronie na WordPressie + instrukcje, jak go obsługiwać 
(wdrażam system Mailerlite lub ConvertKit)

- oparty  na WordPressie
- usługa ta zawiera stworzenie rozbudowanego, sprzedażowego landing page’a
oraz podłączenie go do systemu mailingowego (jeśli zbierasz zainteresowanych
na listę oczekujących) lub bezpośrednio do produktu

LANDING PAGE – od 447 zł

www.lidiakardasz.pl
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AKTUALIZACJE WORDPRESSA – od 100 zł / miesiąc

- aktualizacja WordPressa
- aktualizacja motywu
- aktualizacja wtyczek
- dodatkowe back-upy
- jeśli masz już dawno niezaktualizowaną stronę – skontaktuj się ze mną 
mailowo

DODATKOWE WSPARCIE STAŁYCH  KLIENTEK

Pracuję również, rozliczając się godzinowo - zadania są wtedy
indywidualnie ustalane.

Aby ustalić szczegóły, skontaktuj się ze mną mailowo.

Twórz to, co kochasz. Resztą zajmę się ja :)


