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Shoper

Presta Shop

Indywidualny projekt graficzny
(częściowo dostosowany do wymagań
sklepu)

Indywidualny projekt graficzny
(częściowo dostosowany do wymagań
sklepu)

Zaplecze umożliwiające łatwą i szybką
edycję treści, zarządzanie produktami
i zamówieniami.

Zaplecze umożliwiające łatwą i szybką
edycję treści, zarządzanie produktami
i zamówieniami.

Wersja mobilna strony *

Wersja mobilna strony *

Wykonanie kilku banerów reklamowych
i sliderów na start sklepu

Wykonanie kilku banerów reklamowych
i sliderów na start sklepu

Aktualizacje silnika w cenie abonamentu

Aktualizacja silnika 150-300zł netto
(zalecana co kilka miesięcy)

Moduł płatności (Płatności Shoper lub inne
krajowe) i dostaw (furgonetka.pl, InPost).
Szeroki katalog krajowych dodatkowych
modułów integracyjnych
z porównywarkami, magazynami,
księgowaniem.

Moduł płatności (platnosci24.pl), dostaw
(furgonetka.pl) i RODO. Dodatkowe
integracje krajowe mniej dostępne niż
w Shoper.

Domena, hosting i SSL (1 rok) w cenie

Domena, hosting i SSL (1 rok) w cenie

Wykonanie + 1 rok abonamentu
2400zł netto

Wykonanie
2500zł netto

Abonament, hosting, SSL i domena za
kolejny rok (po roku)
1278zł netto

Hosting, SSL i domena za kolejny rok (po roku)
300zł netto + opcjonalne aktualizacje

* - Dostosowuje się do szerokości urządzenia - tabletu lub telefonu by odwiedzający z takich urządzeń (ponad 40% ruchu w Internecie) mogli to robić szybko, wygodnie i przejrzyście.
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Jak wygląda współpraca
Realizacja to około 3 tygodnie (w tym około tygodnia ustalania projektu graficznego). Po tym czasie prototyp strony gotowy jest to wprowadzenia produktów
i konfigurowania. W cenie nie jest zawarte stworzenie regulaminu sklepu ponieważ zachęcamy do zlecenia tego prawnikowi z uwagi na to, że regulamin sklepu powinien
być dopasowany do oferty i sposobu sprzedaży. W cenie nie ma również konfiguracji dostaw i płatności - te wymagają założenia konta i podpisania osobnych umów z
operatorami płatności i firm kurierskich. Pomagamy w tym w razie problemów, ale są to procesy, które klient musi we własnym imieniu wykonać. W przypadku
Płatności Shoper jest to ułatwione, ale i tak wymaga weryfikacji ze strony Shopera i operatora płatności. Regulamin musi zawierać informacje o płatnościach i
dostawach, więc po wybraniu planowanego kanału płatności i dostaw należy dostosować regulamin pod nie i po jego dodaniu na stronę przekazać do weryfikacji.
Istnieje możliwość odpłatnego uzupełnienia/przeniesienia opisów produktów, a nawet stworzenia ich przez profesjonalnego copywritera. W przypadku chęci
korzystania z usług tworzenia treści konieczne jest określenie wytycznych do zamawianych opisów oraz zalążków tekstów do rozwinięcia. Koszt to około 200 zł netto
za tekst.
Do momentu finalnego rozliczenia projektu strona rozwijana jest na adresie tymczasowym. Sklep na PrestaShop może zostać uruchomiona na naszym serwerze lub na
serwerze klienta (spełniającym wymagania). W przypadku Shopera sklep działa na serwerze Shoper. Ceny pakietów Shopera mogą ulec zmianie jeżeli zostaną
zmienione przez wystawcę licencji. Jesteśmy oficjalnym resellerem Shopera. W przypadku PrestaShop i hostingu u nas jest to hosting oparty o szybką serwerownię
zlokalizowaną w Polsce i pakiet hostingowy wyposażony w regularne kopie zapasowe do 7 dni wstecz, więc w przypadku problemów z bezpieczeństwem dane są
zabezpieczone, ale dla pewności zalecane jest regularne wykonywanie aktualizacji silnika co kilka miesięcy i wykonywanie kopii plików i bazy danych przed i po.
Służymy wiedzą również w zakresie fotografii produktowej i obróbki zdjęć - zarówno można te zadania nam powierzyć odpłatnie jak i uczymy jak zrobić to samodzielnie.
Jeżeli sklep nie ma jeszcze zbudowanego znaku (logo) istnieje możliwość odpłatnego stworzenia logo firmowego (branding).
Przed rozpoczęciem współpracy przyjmujemy 50% zadatku. Do rozliczenia zadatku potrzebne są dane do wystawienia faktury.
Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie są cenami netto.

Wysłanie zamówienia wykonania usługi wiąże się z koniecznością zapłaty.
Zamówienie powinno zawierać poprawne dane wymagane do wystawienia faktury VAT. Jeżeli zamówienie obejmuje przygotowanie projektów graficznych do zatwierdzenia
prosimy o uważne sprawdzenie treści na nich umieszczonych ponieważ pomimo wszelkich starań jakie wkładamy w sprawdzanie tekstów nie gwarantujemy poprawności
merytorycznej, gramatycznej czy ortograficznej projektów.
Dostarczając nam materiały do wykonania projektu prosimy mieć na uwadze ich jakość - w przypadku znaku firmowego (logo) istnieje na ogół możliwość odpłatnej
wektoryzacji logo z niskiej jakości do formatu wektorowego.
Treść tej oferty przeznaczona jest wyłącznie do odbiorcy. Jeżeli nie wskazano inaczej oferta cenowa ważna jest 14 dni od daty przesłania tego dokumentu.
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Zapraszamy do współpracy!
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