
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy Twoja strona internetowa 
sprzedaje? 

 
 
 

Przed Tobą formularz, który pomoże Ci ocenić czy Twoja strona jest wykonana prawidłowo. 
Przy każdym pytaniu znajduje się skala punktów możliwych do uzyskania, wydrukuj ten formularz i 

przydziel sobie punkty w każdej kategorii.  
 

Po zsumowaniu punktów sprawdź wynik na końcu formularza! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*jeśli masz problem z wypełnieniem którejś rubryki, możesz skontaktować się z nami oraz wysłać nam swoją stronę 
internetową na maila: biuro@artyscireklamy.pl. Wypełnimy cały formularz za Ciebie! 

 
  



 
ETAP 1 - TECHNOLOGIA 

 
 

 Czy wszystkie elementy strony poprawnie działają? 
 

Sprawdź czy nie brakuje nigdzie jakiegoś zdjęcia/grafiki/logo/animacji? 
 

Większość 
elementów nie działa 

Część 
elementów nie 

działa 

Wszystko działa jak 
należy 

1 pkt. 3 pkt. 5 pkt. 

Twoje punkty  

 
 

 Otwórz swoja stronę na telefonie lub tablecie i sprawdź czy jest responsywna. 
 

(Responsywne strony wyświetlą się dobrze na każdym urządzeniu. Treść stron dostosuje się do szerokości 
ekranu, a tekst będzie czytelny bez powiększania). Jak wiesz z artykułu to bardzo ważny element! 

 

Nie jest responsywna 
Tak, jest responsywna, bo 

zależy mi na ruchu z 
urządzeń mobilnych 

1 pkt. 10 pkt. 

Twoje punkty  
 
 

 Czy Twoja strona ma politykę prywatności (informację o cookies)? 
 

Od 22 marca 2013 roku jest to wymóg prawny! (art. 173 Ustawy Telekomunikacyjnej) 
 

Nie Tak 

1 pkt. 3 pkt. 

Twoje punkty  

 
  



ETAP 2 - FUNKCJONALNOŚĆ I PREZENTACJA OFERTY 
 
 

 Czy Twoja strona zawiera aktualne informacje o ofercie?  
 

Czy ceny (jeśli podajesz na stronie) są aktualne? Czy zakres oferty jest aktualny? 
 

Oferta jest nieaktualna 
Tylko część oferty 

jest aktualna Aktualizuję na bieżąco! 

1 pkt. 3 pkt. 5 pkt. 

Twoje punkty  

 
 

 Czy tekst nagłówków zawiera słowa kluczowe? 
 

Nagłówki, które zawierają słowa kluczowe mają wpływ na pozycjonowanie strony. Ponadto mają za zadanie 
podzielić cały tekst na mniejsze fragmenty.  

 

Nie mam słów kluczowych w 
nagłówkach 

Tylko niektóre nagłówki 
zawierają słowa 

kluczowe 

Wszystkie nagłówki zawierają 
ważne dla mnie słowa kluczowe 

1 pkt. 5 pkt. 8 pkt. 

Twoje punkty  

 
 

 Czy Twoja strona zawiera aktualne zdjęcia w zakładce realizacje, galeria itp.  
 

Jeśli nie pokazujesz swoich realizacji na stronie to zaznacz maksymalną ilość punktów. 
 

Nie Na bieżąco aktualizuje   

1 pkt. 3 pkt. 

Twoje punkty  

 

 Czy menu jest proste i funkcjonalne? 
 

Czy menu jest intuicyjne? Czy przeciętny użytkownik szybko odnajdzie interesujące go informacje? 
Możesz poprosić znajomych o opinie. 

 

Trudne i skomplikowane menu Funkcjonalne i proste w 
obsłudze menu 

1 pkt. 5 pkt. 

Twoje punkty  

 
 



ETAP 3 - KOMUNIKACJA Z KLIENTEM 
 
 

 Czy Twoja strona zawiera aktualne dane kontaktowe?  
 

Jeśli zmieniałeś siedzibę, numer telefonu lub któreś z danych kontaktowych to czy Twoja strona została 
zaktualizowana?  

 

Nie 
Część informacji jest 

aktualnych 
Tak, dbam o to aby klienci łatwo 
mogli się ze mną skontaktować 

1 pkt. 3 pkt. 5 pkt. 

Twoje punkty  

 
 

 Czy Twoja strona ma formularz kontaktowy i live chat?  
 

Nie Mam tylko jeden z tych 
elementów 

Tak, dbam o to aby klienci łatwo i 
wygodnie mogli się ze mną 

skontaktować 

1 pkt. 3 pkt. 5 pkt. 

Twoje punkty  

 
 
 
 
 

  



SPRAWDŹ WYNIK 
 

9 - 39 pkt. 
SŁABO - Twoja strona wymaga modernizacji. 

Wiele rzeczy jest do poprawy, Twoja strona nie prowadzi 
odpowiedniej komunikacji z klientem, więc po prostu ich tracisz. 

40-48 pkt. 
Jest całkiem DOBRZE. 

Strona jest naprawdę porządnie wykonana. Większość elementów 
spełnia swoje funkcje, a ewentualnych braków jest niewiele.  

49 pkt. 

MASZ MAKSA! 
Super! Twoja strona zdobyła maksymalną ilość punktów. Jest to 

idealne narzędzie do pozyskiwania nowych klientów. Możesz teraz 
zainwestować w kampanie reklamowe lub pozycjonowanie aby 

zwiększyć ruch na stronie.  

 
Jeśli Twoja strona wymaga jakiś poprawek, sprawdź naszą promocyjną ofertę na kolejnej stronie.  



SPRAWDŹ CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ 
obowiązuje do 23 czerwca 2017 r. 

 

Jakie strony tworzymy? 

1. Idealnie dopasowane 
do Twojej działalności 

2. Responsywne, a więc takie, które dobrze 
się wyświetlają też na urządzeniach 
mobilnych 

3. Zoptymalizowane SEO i przygotowane 
pod pozycjonowanie 

4. Zawierające piękne i legalne zdjęcia  

5. Napiszemy wszystkie teksty na stronę, 
tak aby zawierały odpowiednie słowa 
kluczowe 

6. Maksymalnie skracamy czas potrzebny 
na pełne wyświetlenie się strony 

Ile kosztuje modernizacja lub zaprojektowanie strony? 

Tak jak nie ma dwóch identycznych firm, tak nie powinno być dwóch identycznych stron 
internetowych, dlatego każdy projekt wyceniamy indywidualnie. Natomiast jeśli skontaktujesz 
się z nami do końca promocji otrzymasz także rabat w wysokości 10%.  
 
Wiemy, że dobra strona to taka, która sprzedaje Twoją ofertę, dlatego do końca promocji 
oferujemy GRATIS do każdej strony:  

 konsultacje marketingowe podczas, których pomożemy Ci pokonać wyzwania przed 
którymi stanęła Twoja firma! (wartość ok. 250 zł) 

 ustawienie kampanii reklamowej nakierowanej na pozyskiwanie klientów (wartość 
ok. 300 zł)  

 bezpłatną roczną opiekę techniczną nad stroną  

Porozmawiajmy o szczegółach 
biuro@artyscireklamy.pl 

tel. 503 923 710 

*powyższa oferta obowiązuje do 23 czerwca 2017 roku 


