Strony
internetowe
dedykowane
Od projektu na papierze do narzędzia webowego

Twoje potrzeby - Tylko Twoje rozwiązania
Możliwości Twojej strony internetowej:
skuteczna i atrakcyjna prezentacja
oferty, możliwość dotarcia
i skontaktowania Cię

z Twoimi Klientami czy skuteczne
budowanie marki, mogą być

standardowe, dobrze wymyślone lub

użyte na miarę specjalnie dla Ciebie.
W tej ofercie działamy tak, abyś mógł
wejść do klasy mistrzowskiej.

FUNKCJONALNOŚCI, GRAFIKA, KOMUNIKACJA

ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE DLA TWOJEJ FIRMY

WWW VIP
(strona korporacji)

WWW PREMIUM
(strona przedsiębiorstwa)

WWW INDIVIDUAL
(strona firmowa)

KOSZT

Zastosowane technologie
MOŻE TO TRUDNE, ALE WARTO ŻEBYŚ WIEDZIAŁ

Do budowania naszych stron dedykowanych używamy nowoczesnych języków programowania i
najlepszych dostępnych narzędzi. Jesteś ciekawy „co jest w środku?”
- Oto technologie, z których korzystamy:

HTML5

Język programowania używany
do tworzenia stron
internetowych. Wersja HTML5
daje więcej możliwości
projektowania i respektuje
wszystkie wytyczne
optymalizacji google. HTML5 to
większe możliwości designu
oraz reakcji strony

CSS3

Najnowsza wersja
kaskadowych arkuszy stylów.
To lista reguł w jaki sposób
wyświetlają się w przeglądarce
wszystkie elementy strony. To
dzięki CSS3 strona jest
uznawana za nowoczesną i
dobrze zarządzaną przez
czujne google!

Bootstrap

To najpopularniejszy arkusz
stylów CSS stworzony I rozwijany
przez programistów serwisu
Twitter. To dzięki niemu strona
dostosowuje się do różnych
urządzeń i rozdzielczości (RWD)

JavaScript

Język programowania, który
umożliwia wdrożenie na stronie
skomplikowanych elementów,
dzięki którym strona nie tylko
wyświetla statyczne informacje,
ale obsługuje zmiany treści,
wyświetla video, interaktywne
mapy i animacje grafiki 2D/3D

PHP 8

Język programowania, używany
do dynamicznej budowy stron i
aplikacji. Zawiera nowe funkcje
I wprowadza nowe metody
optymalizacji. Strony wyglądają
lepiej, ładują się szybciej
I są dobrze oceniane przez
Google

Zanim staniesz do wyścigu Google...
NOWOCZESNE DOŁADOWANIE

Dzięki śledzeniu wymagań Google oraz poszukując takich rozwiązań, które szybko na nie odpowiedzą,
strony dedykowane wyposażamy w nowoczesne doładowanie technologiczne.

To rozwiązania, które powodują, że strona jest lekka, przyjazna i wysoko punktowana przez przeglądarki.

HTTP://
LOADING

Optymalizacja

Witryny Google Pro zostały
zaprojektowane przy ciągłej kontroli
wyników optymalizacji w serwisach
testowych. Staramy się aby wszystkie
parametry naszych stron “świeciły się
na zielono”

Lazy Load

Kolejne punkty od Google. Technologia,
w której przy odpaleniu strony
przeglądarka nie pobiera z serwera
wszystkich zasobów natychmiast, ale
robi to wtedy, kiedy są one potrzebne

WEBP

WebP

WebP to nowoczesny system kompresji
czyli pakowania grafiki. Więcej punktów
od Google, ponieważ to technologia
wydajniejsza od pozostałych systemów
kompresji (np. jpg, png). WebP pozwala
na znaczne skrócenie ładowania, a co za
tym idzie, mocną optymalizację całej
strony

Wdrożenie strony WWW
Cały proces planujemy tak, by
bezbłędnie prowadził witrynę na wysokie
pozycje. Strona jest zaprojektowana,
wdrożona, zoptymalizowana,
zabezpieczona oraz przetestowana.
Możesz ruszać do wyścigu o najwyższe
miejsce w wyszukiwarkach!

Poznaj serce strony internetowej
czyli panel do zarządzania treścią (CMS)
SILNIK TWOJEJ STRONY BĘDZIE WYJĄTKOWY!

CMS czyli Content Management System to
serce narzędzia webowego - a do takich
należy również strona internetowa.

Funkcjonalny i dobry CMS to możliwość

sprawnej wymiany treści i komunikacji z

odbiorcami oraz stabilne, autonomiczne i

bezpieczne środowisko programistyczne.

Nasze panele do zarządzania treścią budujemy
z wykorzystaniem najnowocześniejszej

technologi PHP i na frameworku Laravel.

ZOBACZ PANEL

Poznaj pakiet

WWW INIVIDUAL

STRONA FIRMOWA - BUDUJESZ MARKĘ, PROMUJESZ OFERTĘ, GROMADZISZ POŻYTECZNE TREŚCI

Pakiet Individual polecamy, kiedy nie możesz znaleźć dla
siebie gotowej witryny, masz specjalne wymagania

takie jak np: dywersyfikacja oferty, różni użytkownicy,

różne intencje wyszukiwania Twojej firmy w internecie. W
ramach oferty www Individual by AD Awards otrzymasz:

SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANA ARCHITEKTURA TREŚCI
UNIKALNA, AUTORSKA GRAFIKA

DOBRZE ZAPLANOWANE ŚCIEŻKI UŻYTKOWNIKA I PRZYCISKI CTA

4 ZAKŁADKI TEMATYCZNE I DO 4 PODSTRON

MODUŁ MAPA GOOGLE

AUTORSKI PANEL CMS

COPYWRITING ZAKŁADEK MARKETINGOWYCH (HOME, O FIRMIE, WSTĘP DO OFERTY) OK. 10 000 ZZS
MODUŁY COOKIES I RODO

STRONA W WERSJI RWD

FUNKCJONALNY FORMULARZ KONTAKTOWY

Poznaj pakiet

WWW PREMIUM

STRONA PRZEDSIĘBIORSTWA - BUDUJESZ POZYCJE W WYSZUKIWARKACH,
ROZWIJASZ FUNKCJONALNE ZAKŁADKI OFERTY

Pakiet Individual polecamy, kiedy chcesz zrobić jeszcze coś więcej dla procesu

pozycjonowania. Masz plany i będziesz poszczególne podstrony wykorzystywał
jak landing page w kampaniach Google Ads. Dodatkowo potrzebujesz

otrzymywane przez formularz wiadomości skierować do trzech różnych skrzynek
odbiorczych. W ramach oferty www Premium by AD Awards otrzymasz:
SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANA ARCHITEKTURA TREŚCI
UNIKALNA, AUTORSKA GRAFIKA

SPECJALNE FUNKCJONALNOŚCI

DOBRZE ZAPLANOWANE ŚCIEŻKI UŻYTKOWNIKA I PRZYCISKI CTA

6 ZAKŁADEK TEMATYCZNYCH I DO 6 PODSTRON

SEKCJA POZYCJONOWANIE REGIONALNE

AUTORSKI PANEL CMS

COPYWRITING ZAKŁADEK MARKETINGOWYCH (HOME, O FIRMIE, WSTĘP DO OFERTY) OK. 15 000 ZZS
MODUŁY COOKIES I RODO

STRONA W WERSJI RWD

MODUŁ MAPA GOOGLE

FUNKCJONALNY FORMULARZ KONTAKTOWY

Poznaj pakiet

WWW VIP

STRONA KORPORACJI - WIELE MAREK NA POKŁADZIE I WIELU RÓŻNYCH ODBIORCÓW TWOICH TREŚCI

Pakiet Vip polecamy korporacjom, które chcą zarządzać wszystkimi

tematami i zapytaniami użytkowników przez swoją stronę internetową.
Rozwiązania z tej oferty to wygodne integracje do republikacji lub
publikacji ogłoszeń z portali tematycznych. To również możliwość
przekierowania zapytań do sześciu różnych działów.

W ramach oferty WWW VIP by AD Awards otrzymasz:
SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANA ARCHITEKTURA TREŚCI
UNIKALNA, AUTORSKA GRAFIKA

SPECJALNE FUNKCJONALNOŚCI

SPECJALNE INTEGRACJE API

DOBRZE ZAPLANOWANE ŚCIEŻKI UŻYTKOWNIKA I PRZYCISKI CTA

8 ZAKŁADEK TEMATYCZNYCH I DO 8 PODSTRON

SEKCJA POZYCJONOWANIE REGIONALNE

COPYWRITING ZAKŁADEK MARKETINGOWYCH (HOME, O FIRMIE, WSTĘP DO OFERTY) OK. 20 000 ZZS
MODUŁY COOKIES I RODO

STRONA W WERSJI RWD

MODUŁ MAPA GOOGLE

FUNKCJONALNY FORMULARZ KONTAKTOWY

Sprawnie przez wszystkie etapy realizacji
STRONY INTERNETOWE GOTOWE DO PUBLIKACJI

Nasze strony internetowe powstają w 6 etapach. Nad całym procesem czuwa przydzielony opiekun Manager Produktu. Z nim będziesz się kontaktować najczęściej. Na każdym etapie nad projektem
pracuje inny zespół specjalistów. Poznaj ich:

01

RESEARCH
I PROJEKT UX

02

PROJEKT
GRAFICZNY

03

CIĘCIE
WIDOKÓW

04

BACKEND

05

REDAKCJA
I COPYWRITING

06

TESTOWANIE
I WDROŻENIE

Research i projekt UX

CZYLI ODKRYCIE, CZEGO TAK NA PRAWDĘ POTRZEBUJESZ I CO MOŻEMY Z TYM ZROBIĆ

Na tym etapie poznasz Idę - Product Managera

Twojej nowej strony, projektanta strategii komunikacji
marki - UX i Content Designera. To ona zapyta Cię
dokładnie o Twój model biznesowy, historię,

klientów i wszystko co wiesz o swojej branży. Sama

Ida Kruczek

PRODUCT MANAGER
UX DESIGNER
CONTENT DESIGNER

również sprawdzi, zbada i przeczyta oraz porówna z
doświadczeniem innych realizacji. Następnie

zaprojektuje architekturę treści dla Twojej strony i
wszystkie potrzebne funkcjonalności. Uzgodni je z

Tobą i uzgodni je z Dawidem - managerem zespołu
programistów, którzy będą programować Twoją
nową stronę. Sprawdź co będzie dalej…

Dawid Płóciennik
PROJECT MANAGER
WEB DEVELOPER
PRODUCT DESIGNER

Grafika - projekt strony głównej i zakładek
PIERWSZY RAZ WIDZISZ SWOJĄ NOWĄ STRONĘ

Projekt architektury treści i funkcjonalności (makiety UX)
trafiają do Grafika. To Amadeusz zdecyduje o stylu

graficznym całej strony i wybierze narzędzia do wizualizacji.
W AD Awards najważniejszym zadaniem strony jest szybkie

dotarcie użytkownika do informacji, ale z dumą pokazujemy

nasze realizacje, ponieważ znani jesteśmy również z pięknej
grafiki, którą tworzymy.

Amadeusz Żurawiecki
SENIOR GRAPHIC DESIGNER
UX/UI DESIGNER
GRAPHIC TEAM LEADER

Kodowanie

CZYLI CIĘCIE WIDOKÓW

Jeszcze chwila cierpliwości i będziesz mógł zobaczyć swoją
nową stronę internetową na adresie z domeną

“przedprojekt”. Jest to technicznie możliwe od momentu,

kiedy zostanie zaprogramowany front-end - czyli widok
użytkownika. Ten etap to praca Pawła i Jakuba. To oni

zadbają również o odpowiedni wygląd i funkcje strony na
wszystkich urządzeniach.

Jakub Płóciennik
WEB DEVELOPER

Backend

PROGRAMOWANIE STRONY, PANEL CMS

Kolejny zespół programistów przystępuje do pracy. To

specjaliści od back-endu czyli wszystkich funkcjonalności,

których nie widzi odwiedzający stronę, ale z których korzysta
administrujący treścią nadawca. Czasem to bardzo

specjalistyczne narzędzia - filtry oferty, kalendarze lub
integracje z portalami ogłoszeniowymi.
Dawid Płóciennik
PROJECT MANAGER
WEB DEVELOPER
PRODUCT DESIGNER

Karol Zygadło
PROJECT MANAGER
WEB DEVELOPER
PRODUCT DESIGNER

Redakcja, copywriting, zaszycie fraz kluczowych
ETAP, BEZ KTÓREGO STRONA NIE ZOBACZY ŚWIATŁA DZIENNEGO!

Znasz takie historie? “Strona jest właściwie gotowa, tylko trzeba uzupełnić treści”.I tak mija miesiąc,

później dwa następne… “Marketing miał się tym zająć”… “Mój wspólnik pisze lepiej niż ja”... W AD Awards
mamy od tego dział redakcji. To wyspecjalizowani w strategiach komunikacyjnych, SEO i biznesowych

specjaliści. Na tym końcowym etapie stają się częścią Twojej firmy. Zapytają o wszystko. O strategiczny
produkt i aktualny telefon. Znają panel cms i uruchomią wszystkie funkcjonalności strony, tak aby

działała z wykorzystaniem pełnego potencjału. Potrafią wybrać grafiki albo cierpliwie o nie dopytywać.
Kropka nad “i” produkcji strony.
Ida Kruczek

PRODUCT MANAGER
SENIOR COPYWRITER
CONTENT DESIGNER
REDAKTOR

Agnieszka
Jackiewicz

REDAKTOR
VISUAL CONTENT
SPECIALIST

Dawid Sudomirski
SEO REDAKTOR

Może jeszcze nie wiesz ale...

COPYWRITER I REDAKTOR TO SPECJALIŚCI Z WYJĄTKOWYM ZAKRESEM UMIEJĘTNOŚCI:

Co robi redaktor strony?

,
Co musi miec copywriter?

-

projektuje i układa treści na stronę

-

nienaganną kulturę języka - poprawność stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną

-

projektuje liczbę kafli tekstowych - dzieli materiał zgodnie z rytmem grafiki strony

-

umiejętność pisania perswazyjnie - to człowiek wpływu, sprzedawca

-

formatuje treści, redaguje tytuły i nagłówki

-

umiejętność projektowania ścieżek użytkownika i ścieżek edukacyjnych (jak pedagog)

-

uwzględnia strategie SEO, implementuje frazy kluczowe

-

umiejętność przygotowania kalorycznego i wiarygodnego researchu

-

dobiera lub zleca grafiki zgodne z tematami strony, branży

-

umiejętność rozpoznawania tonu komunikacji marki i nadawania tonu (od formalnego po slangi

-

dba o aktualne dane: adresy, telefony, zespół, siedziby

-

dba o aktualność i hierarchię oferty

Amelia Nowak

COPYWRITER MAREK PREMIUM
REDAKTOR

branżowe, język potoczny oraz subkultury)
-

copywriter cały czas audytuje emocje - bo czy wiesz, że negatywne treści nie sprzedają?

Joanna Bresińska

COPYWRITER BRANŻ TECHNICZNYCH
RESEARCHER

Przeniesienie na serwer docelowy - testowanie
WYJĄTKOWY DZIEŃ - PUBLIKUJEMY TWOJĄ NOWĄ STRONĘ!

To ostatni etap naszej pracy. Przenosimy gotowy projekt na

docelowy serwer i domenę. Zrobimy wszystko co możliwe, aby nie
utracić pozycji w wyszukiwarkach, które osiągnąłeś do tej pory.
Dlatego czasami ten proces trwa trochę dłużej. Następnie

sprawdzamy wszystkie funkcjonalności i techniczną wydajność,

uruchamiamy integracje. Od teraz możesz gościć świat u siebie.

Gdyby jednak świat nie mógł do Ciebie trafić - proponujemy nowy
etap współpracy: usługi pozycjonowanie i kampanie linków

sponsorowanych Google Ads. Ale to już zupełnie inna opowieść…
SPRAWDŹ POZYCJONOWANIE

SPRAWDŹ KAMPANIE GOOGLE ADS

Realizacja

WWW INIVIDUAL

STRONA FIRMOWA FABRYKI OKIEN SCORPIO
KLIENT

Scorpio

ROK

2022

ZAKRES PROJEKTU
• Budowa strony internetowej zapewniającej szybki i wygodny dostęp Klientom
do informacji na temat firmy i jej oferty.

• Przygotowanie podstron ofertowych do pełnienia funkcji landing page'y w
kampaniach Google Ads

• Wyposażenie strony w wygodny i maksymalnie prosty w obsłudze panel do

zarządzania treścią, tak aby pracownicy firmy, odpowiedzialni za komunikację z
rynkiem mogli szybko i sprawnie wprowadzać treści, informacje i dane.
• Redakcja, copywriting, implementacja fraz kluczowych oraz sprawne

przeniesienie treści zgromadzonych przez Scorpio na dotychczasowej stronie
(np. kilkadziesiąt wzorów kolorów stolarki)

• Przeniesienie strony z zachowaniem osiągniętych pozycji w wyszukiwarkach

ZOBACZ REALIZACJĘ

Realizacja

WWW PREMIUM

STRONA PRZEDSIĘBIORSTWA DOSTARCZAJĄCEGO SYSTEMY DO MALOWANIA PROSZKOWEGO
KLIENT

PCS Systems

ROK

2022

ZAKRES PROJEKTU
• Budowa strony internetowej zapewniającej szybki i wygodny dostęp Klientom
do informacji na temat firmy i zakresu jej działań.

• Budowa zakładki oferta umożliwiającej porządkowanie poszczególnych
kategorii produktów

• Budowa wyspecjalizowanych sekcji informujących o prowadzonych

procesach rekrutacyjnych lub przygotowywanych warsztatach branżowych

• Wyposażenie strony w wygodny i maksymalnie prosty w obsłudze panel do

zarządzania treścią, tak aby pracownicy firmy, odpowiedzialni za komunikację z
rynkiem mogli szybko i sprawnie wprowadzać treści, informacje i dane.

• Redakcja i przeniesienie strony z zachowaniem osiągniętych pozycji w
wyszukiwarkach

ZOBACZ REALIZACJĘ

Realizacja

WWW VIP

STRONA KORPORACYJNA DEALERA SAMOCHODOWEGO KILKU MAREK
KLIENT

Grupa Polmotor

ROK

2022

ZAKRES PROJEKTU
• Budowa strony internetowej zapewniającej szybki i wygodny dostęp Klientom
do informacji na temat korporacji, zakresu jej działań i poszczególnych

lokalizacji.

• Budowa zakładki oferta umożliwiającej pobieranie i udostępnianie ofert
samochodów na portalu Otomoto (integracja)

• Budowa zakładki blog umożliwiającej wygodną publikację wpisów w ramach
bloków tematycznych

• Budowa wyspecjalizowanych sekcji informujących o prowadzonych
procesach rekrutacyjnych lub praktykach branżowych

• Wyposażenie strony w wygodny i maksymalnie prosty w obsłudze panel do

zarządzania treścią, tak aby pracownicy firmy, odpowiedzialni za komunikację z
rynkiem mogli szybko i sprawnie wprowadzać treści, informacje i dane.

• Wyposażenie panelu cms w funkcjonalność umożliwiającą zarządzanie
ofertami na zintegrowanych ze stroną portalach ogłoszeniowych

• Wyposażenie strony w formularze kontaktowe umożliwiające szybkie

skierowanie przychodzącego zapytania do odpowiedniego działu w korporacji
• Redakcja i przeniesienie strony z zachowaniem osiągniętych pozycji w

wyszukiwarkach

ZOBACZ REALIZACJĘ

Dedykowane strony internetowe
POZNAJ CENY PAKIETÓW

INDIVIDUAL

PREMIUM

VIP

1+4+4

1+6+6

1+8+8

PROJEKT ARCHITEKTURY TREŚCI
I FUNKCJONALNOŚCI (MAKIETY UX)

TAK

TAK

TAK

CMS

TAK

TAK

TAK

WERSJA RWD

TAK

TAK

TAK

COPYWRITING I REDAKCJA

TAK

TAK

TAK

FUNKCJE SPECJALNE

NIE

TAK

TAK

INTEGRACJE SPECJALNE (API)

NIE

NIE

TAK

TURY POPRAWEK (UX)

1

2

2

TURY POPRAWEK (GRAFIKA)

1

2

2

TURY POPRAWEK (PROGRAMISTYKA)

1

2

3

CENA PAKIETU

15 000 zł

19 000 zł

24 000 zł

INDYWIDUALNA GRAFIKA STRON
(HOME + ZAKŁADKI + PODSTRONY)

