O mnie

Jestem studentem Politechniki Warszawskiej,
pasjonatem lotnictwa. Strony internetowe
pomagają mi spełniać się kreatywnie. Prowadzę
również stronę poświęconą mojej karierze
lotniczej oraz kanał Youtube.
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Oferta
1.

Tworzenie stron internetowych
Statyczne i dynamiczne strony oparte o system
zarządzania treścią WordPress.

2.

Szybki czas realizacji
Proces tworzenia opiera się na szablonach, które
łatwo można dostosować pod indywidualnego
klienta.

3.

Kompleksowa opieka nad stroną
Całoroczna opieka nad utworzonymi stronami oraz
aktualizowanie danych na bieżąco.

4.

Bezpłatny certyfikat SSL
Certyfikat SSL Let's Encrypt zapewnia bezpieczne
korzystanie ze strony i jest akceptowany przez
większość przeglądarek.
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5. Responsywność
Poprawne wyświetlanie we wszystkich
przeglądarkach oraz na urządzeniach mobilnych.

6.

Optymalizacja i pozycjonowanie
Rozpoznawalność i łatwe znalezienie strony klienta
w wyszukiwarkach.

7.

Konta e-mail powiązane z domeną
Zakładanie kont e-mail ściśle powiązanych z marką
np. kontakt@domena.pl

8.

Dobór odpowiedniej grafiki
Wstawianie podstawowych grafik, dostosowanych
również do wyświetlania na ekranach typu retina.

9.

Indywidualne podejście
Gwarantowana oryginalność projektu, wysoka
jakość wykonania i dopasowanie do potrzeb
klienta.
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Zaplecze techniczne
Korzystam z profesjonalnych narzędzi do
zapewniania moich usług.

• Hosting stron internetowych dostarczany
przez firmę
.
Gwarancja jakości oraz szybkiego dostępu.

• Profesjonalne oprogramowanie do
hostingu
.
Szybka i łatwa zmiana ustawień stron internetowych.

• Skrzynka pocztowa zlokalizowana na
zewnętrznych serwerach
.
Bezpieczna poczta dostosowana pod klienta.
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Cennik usług
Zapraszam do kontaktu w celu uzgodnienia
kosztorysu indywidualnego projektu. Poniżej
prezentuję przybliżone koszty.

Strona statyczna1
Nazwa usługi
Projekt i wykonanie strony
Wybór i wstawienie grafik (w przypadku
niedostarczenia przez Zamawiającego)
Strona dynamiczna2
Nazwa usługi
Projekt i wykonanie strony
Wybór i wstawienie grafik (w przypadku
niedostarczenia przez Zamawiającego)

Koszt (netto)
od 350 zł
od 25zł

Koszt (netto)
od 500 zł
od 25zł

Utrzymanie strony internetowej
Nazwa usługi
Opieka nad stroną internetową
Hosting strony przez Wykonawcę3

Koszt (netto)
/miesiąc
od 10 zł
od 10 zł

Strona statyczna – wizytówka, strona bez możliwości dodawania postów.
Strona dynamiczna – możliwość dodawania postów w ramach bloga.
3 Istnieje możliwość wykupienia własnego, zewnętrznego hostingu.
1
2
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Umowy prawne
Tworzenie strony internetowej – projekt
i wykonanie, czyli od momentu przyjęcia zlecenia
do wydania do rąk Zamawiającego opiera się na
Umowie o dzieło.

Opieka nad stroną internetową – całoroczne
czuwanie nad dostępnością strony oraz
wgrywanie najnowszych aktualizacji i zmiana
treści według wymagań Zamawiającego opiera
się na Umowie zlecenie.

Zapraszam do kontaktu zarówno osoby fizyczne jak i firmy.
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Portfolio
Moje realizacje dostępne są pod adresem:
https://mslomka.pl/#realizacje

Kontakt
E-mail: kontakt@mslomka.pl
Telefon: 783-282-414
Instagram: @mslomka99
Lokalizacja: Rawa Mazowiecka
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