
 

Strona internetowa 
Od tego należy zacząć pozyskiwanie klientów z internetu.  

  



STRONA INTERNETOWA, KTÓRA JEST NAKIEROWANA 

NA POZYSKIWANIE KLIENTÓW 

 Klient na Twojej stronie internetowej zachowuje się tak jak na spotkaniu handlowym, dlatego Twoja 
strona powinna być opowiadaniem o firmie i o korzyściach jakie klient odniesie przez współpracę z Tobą. 
Ważnych jest wiele czynników, od ułożenia treści, przez ogólną estetyką i funkcjonalność aż po możliwości 
kontaktu z firmą. Ważnym elementem jest także interakcja z klientem, którą ułatwia np. live chat, klient 
w każdej chwili ma możliwość szybkiego kontaktu z Twoją firmą, a Ty dostajesz powiadomienie 
na smartfonie, że klient próbuje się z Tobą skontaktować. 

 Strona internetowa to Twój handlowiec, który może bardzo dobrze komunikować  i sprzedawać 
Twoją ofertę. Dlatego tworzymy strony internetowe, które są przygotowane do skutecznego pozyskiwania 
klientów z internetu.   

JAK PRZEBIEGA WSPÓŁPRACA? 

Krok 1: Przygotowanie projektu strony 

Zanim zaczniemy działać, rozmawiamy z Tobą w sprawie 
podstawowych kwestii wizualnych oraz na temat Twoich 
celów marketingowych.  

Następnie sprawdzamy Twoją konkurencję (chcemy aby 
Twoja strona się wyróżniała  - klienci to doceniają) 
i dobieramy odpowiednie słowa kluczowe. 

Następnie przygotowujemy projekt strony, zgodnie z 
naszymi ustaleniami lub całkowicie według naszego 
pomysłu (wybór należy do Ciebie). 

 

Projekt strony może wydawać Ci się "niekompletny", 
dlatego, że to tylko struktura, której zadaniem jest 
zaprezentowanie Ci w jaki sposób będą rozmieszczone 
poszczególne elementy na stronie.  

Cała zawartość (zdjęcia/tekst/ikony itp.) są tylko 
przykładowe i w kroku 3 zostaną podmienione na 
te właściwe. 

Tak przygotowany projekt wysyłamy do Ciebie.  



Krok 2: Wdrożenie poprawek 

Kiedy otrzymasz od nas projekt strony możesz zgłaszać poprawki. Poprawki wdrażamy zgodnie 
z kolejnością otrzymanych zgłoszeń od wszystkich naszych klientów. Większość poprawek wprowadzimy 
w ciągu 24 godzin, a jeśli któreś poprawki mogą zająć nam więcej czasu to poinformujemy Cię o tym!  

Krok 3: Zamieszczenie tekstów i zdjęć 

 

Po wprowadzeniu poprawek przyszedł czas na 
uzupełnienie strony o docelową zawartość.  

W trakcie tego etapu może odezwać się do Ciebie 
nasz copywriter z kilkoma prostymi pytaniami, które 
pomogą nam przygotować całą zawartość 
tekstową. Kiedy tylko otrzymamy odpowiedzi od 
Ciebie przygotujemy teksty i zamieścimy na stronie.  

Zdjęcia, które pojawią się na stronie pochodzą tylko 
z legalnych źródeł. 

 

 

Krok 4: Optymalizacja strony i SEO 

W ramach tego etapu zadbamy m.in. o: 

 słowa kluczowe w tekstach 
 odpowiednie nagłówki 
 meta opisy 
 cache plików strony 
 ustawimy bezpośrednie odnośniki 

 opisanie zdjęć (nie jest to widoczne na 
stronie, a pozwala pozyskać ruch z Google 
Grafika) 

 skrócenie czasu potrzebnego na pełne 
wczytanie się strony 

 

Krok 5: Zakończenie zlecenia 

Sprawdzamy poprawne działanie wszystkich elementów na stronie, a po zakończeniu zlecenia jesteś objęty 
roczną bezpłatną pomocą techniczną!   

 

  



TYM SIĘ CHWALIMY - NASZE REALIZACJE:

www.jmg.info.pl 

 branża: kontrole i przeglądy budowlane, sanitarne, itp. 
 przejrzysta struktura strony, według naszej koncepcji 
 po uruchomieniu strony przygotowaliśmy reklamę AdWords, dzięki której klient odnotował 

dodatkową sprzedaż na kwotę 2000 zł już w pierwszym tygodniu od uruchomienia reklamy 
 przygotowaliśmy też projekt logo 

www.holidayapartmentskrakow.com.pl 

 branża: wynajem apartamentu na nocleg w Krakowie 
 3 wersje językowe (polska, angielska i niemiecka) 
 projekt strony według naszej koncepcji 

www.parkingokecie12.pl 

 branża: wynajem parkingu osobom wylatującym z Lotniska Chopina 
 projekt strony według naszej koncepcji 

www.pazzaidea.pl 

 branża: współpraca handlowa miedzy Polską a Włochami 
 projekt strony według naszej koncepcji 
 2 wersje językowe 

www.profsat.pl 

 branża: instalacje teletechniczne 
 projekt strony według koncepcji klienta 

www.thomascollection.pl 

 branża: modowa, sklepy z elegancką galanterią skórzaną 
 projekt strony według naszej koncepcji 
 2 wersje językowe 
 elegancka strona oddająca filozofię firmy 

www.bizprojekt.eu 

 branża: biuro rachunkowe 
 projekt strony według naszej koncepcji 

  

http://jmg.info.pl/
http://holidayapartmentskrakow.com.pl/
http://parkingokecie12.pl/
http://pazzaidea.pl/
http://profsat.pl/
http://thomascollection.pl/
http://bizprojekt.eu/


NASI KLIENCI CHYBA NAS LUBIĄ! 

 

Mam jeszcze kilka pisemnych referencji, ale wstawienie ich do oferty wydłużyłoby ją o kolejnych kilka stron. 
(ale jeśli chcesz je zobaczyć - napisz, a chętnie je udostępnię)  

  



STRONA WWW - WIZYTÓWKA 

 

Ta usługa zawiera także: 

 Instalacje systemu CMS (Wordpress) 
 Dodanie mediów społecznościowych 
 Uruchomienie formularza kontaktowego 
 Mapkę dojazdu do firmy 

Dla kogo? 

Ta opcja jest idealna dla osób, które potrzebują strony internetowej do celów wizerunkowych. Taka strona 
internetowa wygląda estetycznie i profesjonalnie prezentuje Twój biznes. W podstawowym zakresie wspiera 
także sprzedaż.  

Jeśli Twoja strona ma spełniać funkcje wizerunkowe, bo większość klientów pozyskujesz w inny sposób 
to profesjonalna strona internetowa jest właśnie dla Ciebie. 

Standardowa forma współpracy: zaliczka 50% -> realizacja kroków 1-5 -> płatność końcowa 50% 

Czas realizacji: około dwóch tygodni 

 

 

Cena: 1 000 - 2 500 zł/netto* 

*przy płatności z góry - rabat 10% 

  



STRONA WWW + MODUŁ AKTYWNEJ SPRZEDAŻY 

 

Ta usługa zawiera także: 

 Instalacje systemu CMS (Wordpress) 
 Dodanie mediów społecznościowych 
 Uruchomienie formularza kontaktowego 
 Mapkę dojazdu do firmy 

Dla kogo? 

Ta opcja jest idealna dla osób, które potrzebują strony internetowej nie tylko do celów wizerunkowych, ale 
chcą aby ich strona pracowała dla nich i aktywnie pozyskiwała klientów. Ta strona nie tylko wygląda 
estetycznie i profesjonalnie, ale także maksymalizuje szanse pozyskania klienta z internetu. Jeśli stawiasz 
przed swoją strona internetową konkretny cel (np. sprzedaż, pozyskanie leadów itp.) to ta opcja jest dla 
Ciebie.  

Standardowa forma współpracy: zaliczka 50% -> realizacja kroków 1-5 -> płatność końcowa 50%* 
* istnieje możliwość płatności w 3 lub 4 ratach 

Czas realizacji: około miesiąca 

Cena: od 2 500 zł/netto* 

*przy płatności z góry - rabat 10% 
Ostateczna cena jest ustalana po zapoznaniu się ze szczegółami projektu 



KIM SĄ ARTYŚCI REKLAMY? 

 Jesteśmy agencją marketingową. Działamy na wszystkich polach funkcjonowania biznesu w sieci, 
wyznajemy zasadę tworzenia "marketingu, który DZIAŁA". Każdego dnia pomagamy naszym klientom 
w sprawnym prowadzeniu biznesu w internecie.  

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą: 

Na naszym fanpage @artyscireklamy 
 

Na naszym blogu firmowym 
 

  

i tworzymy ebooki, kursy i szkolenia dla przedsiębiorców,  
które pomagają zwiększać zyski firm. 

 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU 

biuro@artyscireklamy.pl, tel. 503 923 710 

www.artyscireklamy.pl 

https://www.facebook.com/artyscireklamy/
http://artyscireklamy.pl/blog/

