CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
Ideą firmy Kontakt Marketing jest wsparcie Państwa firmy w każdym aspekcie jej działań
marketingowych.
Gwarantujemy skuteczne zwiększenie zainteresowania Państwa produktem lub usługą.
W Kontakt Marketing jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, chętnie doradzimy
i pomożemy w działaniu Państwa firmy również w kwestiach wizerunkowych, cenowych,
reprezentacyjnych czy też optymalizacyjnych.
Oferujemy stały kontakt i wsparcie przez cały okres współpracy.

DLA KOGO?
Nasza oferta skierowana jest głównie
do mikroprzedsiębiorstw,
zwłaszcza nowo powstałych lub
takich, które jeszcze nie zdążyły
zaistnieć w Internecie.
Istotną korzyścią proponowanych
przez nas usług jest odciążenie
Państwa od spraw informatycznomarketingowych, po to, abyście mogli
Państwo skupić się na swojej
podstawowej działalności
i kluczowych zadaniach swojej firmy.
Kontakt Marketing jest w stanie
dostosować działania
i wykorzystywane narzędzia do
aktualnych potrzeb, ale także
możliwości finansowych Państwa
firmy.

STRONY WWW OPARTE NA
TECHNOLOGII WORDPRESS

Umowa abonamentowa gwarantuje przygotowanie strony internetowej Państwa firmy
będącej bazą do prowadzenia działań marketingowych. Jeśli jednak nie korzystają Państwo
z abonamentu, to i tak istnieje możliwość utworzenia samej strony www.
Przejrzysta i czytelna strona internetowa – dobrze zoptymalizowana, opisana
i przedstawiona – to klucz do sukcesu Państwa sprzedaży. Strona internetowa pozwoli poznać
Państwa firmę klientom od najlepszej strony. Dzięki niej zadbacie Państwo
o wizerunek firmy w sieci, poinformujecie klientów o swojej ofercie, przedstawicie realizacje
i portfolio, pokażecie gdzie można znaleźć Państwa firmę i przekierujecie klientów na
Państwa social media.
Zaprojektujemy również całościowy branding. Zachowanie spójności wszystkich elementów
wizualnych jest gwarancją skutecznego budowania marki.

Przygotowanie strony www:
strona główna + 4 podstrony
projekty, zdjęcia, grafika

1029 zł netto
1265,67 zł brutto
Usługi dodatkowe:
hosting z domeną wraz z certyfikatem SSL
na cały rok

od 150 zł netto

RODO

od 200 zł netto

optymalizacja strony pod kątem SEO

od 500 zł netto

dodatkowe funkcjonalności

do ustalenia

ZAINTERESOWAŁA PAŃSTWA NASZA OFERTA?

Zapraszamy do skontaktowania się z nami:

pokontaktm@gmail.com
503 546 025

