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Projektuje strony www oraz sklepy internetowe. Każdy sklep jest odpowiednio dobierany funkcjonalnie pod
działalność sprzedażową. 
Projekt sklepu powstaje w programie graficznym później jest wdrażany na stronę. 
Nie musicie się Państwo obawiać ze "sąsiad" mam taki sam sklep czy strona internetowa :) 

Krótka charakterystyka sklepu:

- sklep nie posiada abonamentu 
- serwer 1 rok w cenie (pakietu) później odświeżenie po 1 roku promocyjnym to 100 zł 
- panel użytkownika,
- płatnościami online, 
- Przystosowanie do płatności PayPal
- Facebook,
- szablon allegro
- kody rabatowe, 
- slider, 
- koszyk usera, 
- Powiększanie zdjęć produktów
- Wyszukiwarka
- Newsletter
- Możliwość zamówienia produktów o statusie oczekiwanie na dostawę
- Najczęściej kupowane produkty na stronie głównej
- Śledzenie przesyłki
- Formularz kontaktowy z wieloma odbiorcami

Krótka charakterystyka strony www:

Każda strona wizerunkowa zawiera lub może zawierać: 

� Indywidualny projekt graficzny
� Do 10 podstron
� Plik do pobrania, np PDF
� Wyszukiwarke,
� Galerię 20 zdjęć (nowoczesna galeria lightbox)
� Indywidualny interfejs strony internetowej
� Serwer i domena grats na 1 rok !
� Ikonę, która pojawia się przed adresem w polu adresowym
� Dodanie strony do wyszukiwarki Google
� Statystyki Google Analytics to min (Za pomocą Google Analytics możemy w prosty i szybki sposób
dowiedzieć się, ilu użytkowników odwiedziło naszą stronę internetową, ile czasu na niej spędzili, po jakich
frazach/słowach kluczowych wpisanych w wyszukiwarkę weszli na naszą witrynę) 
� Formularz kontaktowy,
� mapkę dojazdu do firmy
� Rejestracja domeny 
� Konfiguracja domeny
� Konfiguracja serwera

Możliwość instalacji powiadomień mailowych w sostaci SMS NOWOŚĆ 
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Cena zawiera także: 

� dodanie strony do Google, Onet, wp
� optymalizację strony pod kątem wyszukiwarek
� kodowanie zgodne ze standardami SEO
� wstępne pozycjonowanie strony
� pomoc techniczną
� domenę.pl
� bezpłatne wdrożenie strony

Wypisałem tylko niektóre funkcję, które stosuję się najczęściej, 

Moje pracę są na http://mizzo.pl.
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Informacje
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