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KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy młodą, rozwijającą się firmą. Na początku naszej działalności, głównym przedmiotem oferty było tworzenie serwisów internetowych. Jednak dzięki
doświadczeniu i wiedzy naszego zespołu specjalistów rozszerzyliśmy naszą ofertę, aby móc kompleksowo realizowad cele klientów. Dzięki odpowiednim
kompetencjom możemy zająd się promocją marki od A do Z.

Doświadczenie w budowie stron internetowych nabywaliśmy latami, pracując zarówno jako freelancerzy jak i pracownicy w agencjach
interaktywnych/reklamowych. Pozwoliło nam to nabyd cenną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Możemy śmiało stwierdzid, że nasz zespół
składa się wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach zarówno reklamy on-line jak i w dziedzinach ściśle technicznych, jak programowanie czy też
zarządzanie projektami stron internetowych. Naszą przyszłośd związaliśmy właśnie z digitalem, gdyż jest to nie tylko nasza pasja, ale również ścieżka, którą
chcemy podążad.

Wiemy, że szczególnie w tej branży nic nie stoi w miejscu, dlatego też nieustannie pogłębiamy swoją wiedzę, śledzimy trendy, aby móc oferowad naszym
klientom jak najlepsze, najnowocześniejsze a zarazem najbardziej pro-sprzedażowe rozwiązania. Pracujemy według wypracowanej latami metodologii,
która pozwala nam sprawnie realizowad powierzone nam projekty i pomagad klientom spełniad ich cele. Posiłkując się możliwościami, które dają nam
nowoczesne media wierzymy, że potrafimy dla każdego klienta znaleźd najlepsze rozwiązanie wspierające konkretne, wyznaczone cele.
Oferujemy szerokie spektrum usług – od brandingu, przez social media, reklamy AdWords, SEO oraz, oczywiście strony internetowe. Z chęcią dopasujemy
swoją ofertę do potrzeb Twojej marki.
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OPIEKA SERWISOWA
Czyli kompleksowa opieka nad stroną internetową – jej moderacja, zabezpieczenia, wprowadzanie zmian na życzenie klienta w ujęciu pakietów
godzinowych. Klient płaci wyłącznie za zlecone prace. W naszej gestii pozostaje robienie backupów strony oraz poprawa jej funkcjonowania bez
każdorazowej wyceny działao.

Czy ta oferta jest dla Ciebie?
Jeżeli odpowiedziałeś/aś twierdząco na przynajmniej 2 z poniższych pytao – skontaktuj się z nami!



-czy brakuje ci czasu na opiekę nad swoją stroną?



czy zapominasz o comiesięcznych backupach?



czy modyfikacja strony zabiera ci dużo czasu?



czy potrzebujesz czasami porady specjalistów w sprawie zmian danego elementu na stronie?



czy masz wrażenie, że strona ładuje się zbyt wolno?
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W ramach opieki serwisowej proponujemy:


Tworzenie i implementacja bannerów graficznych, popupów



Zmiany programistyczne



Zabezpieczanie witryny



Cykliczny backup



Implementacja kodów analitycznych, umożliwiających śledzenie ruchu



Wszelkie zmiany na stronie wg życzenia klienta

Jak to działa?
Otrzymujesz pakiet godzin do wykorzystania przy umowie na określony czas. Przykładowo przy pakiecie 4h/miesięcznie otrzymujesz 24h do wykorzystania
przez 6 miesięcy. Możesz miesięcznie zużywad dowolną ilośd godzin – cena abonamentu jest stała.


Bez dopłat – każde działanie estymujemy czasowo. Prace wykonujemy, dopiero po akceptacji ilości wyestymowanych godzin.



Raporty – comiesięcznie raportujemy ilośd wykorzystanych oraz pozostałych godzin



Bez ukrytych zapisów – umowa jest czytelna i jasna. Po wykorzystaniu godzin informujemy – nie doliczamy dopłat bez wiedzy klienta.
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KOSZTORYS
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Ilośd godzin do
wykorzystania w
miesiącu

Czas trwania umowy

Cena pakietu

Cena godziny poza
umową

4

6 miesięcy

350 zł netto

90zł netto

6

8 miesięcy

450 zł netto

75zł netto

8

10 miesięcy

510 zł netto

65zł netto
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DZIĘKUJEMY!
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
barbara.scislowska@next-move.pl
tobiasz.gerczuk@next-move.pl
www.next-move.pl
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