
 

Strona Internetowa 

To pierwszy krok do pozyskania nowych klientów z internetu.  

Oferta dla XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

  



Strona www, która sprzedaje jak handlowiec 

 Wyobraź sobie że... zatrudniasz takiego handlowca, 

który nie śpi, nie je, nie robi sobie przerw na pogawędki czy 

papierosa, nie wykorzystuje urlopu ani nie choruje. Taki 

handlowiec pracuje dla Ciebie: na 3 zmiany, 24 godziny na 

dobę 7 dni w tygodniu, a nawet w weekendy i święta!  

 W taki sam sposób pracuje Twoja strona internetowa. 

Tak jak dobry handlowiec, Twoja strona powinna umieć 

"porozumieć się z klientem", nawiązać do jego potrzeb, 

podać rozwiązanie problemu i przedstawić korzyści Twojej 

oferty. Dlatego ważne jest aby strona była nie tylko ładna, ale 

przede wszystkim - skuteczna. 

 A najlepsze jest to,  że... za takiego handlowca płacisz 

tylko jeden raz, a on zarabia dla Ciebie tak długo jak chcesz. 

 

 

Skąd wiemy co zadziała? 

 Po pierwsze - z doświadczenia. A po drugie - z wielu testów. Mamy za sobą kilka lat 

doświadczenia w projektowaniu stron oraz w reklamowaniu stron, które sami zaprojektowaliśmy.  

 Już na etapie szkicowania strony pracujemy tak, aby późniejsze reklamowanie strony było 

maksymalnie skuteczne. To właśnie takie podejście wyróżnia nas na rynku. 

Tak wygląda badanie skuteczności różnych elementów strony. 

 



Jak przebiega współpraca? 

Krok 1: Przygotowanie i szkicowanie 
 

Zanim zaczniemy, wysyłamy Ci brief. Dzięki 

temu nasz zespół lepiej pozna Twój biznes.  

Potem sprawdzamy Twoją konkurencją 

(chcemy aby wyróżniała się) i szukamy 

odpowiednich słów kluczowych, które pomogą 

zdobyć wysokie pozycje w Google.  

 

 

 

Po przygotowaniach, zaczynamy tworzyć szkic strony. 

Jego zadaniem jest pokazanie rozmieszczenia różnych 

elementów strony (takich jak np.: zdjęcia, ikony, tekst) 

W kolejnym etapie będziemy uzupełniać szkic strony 

o docelowe elementy. 

 

 

 

Krok 2: Naniesienie poprawek 
 

Gdy otrzymasz szkic strony możesz zgłaszać swoje uwagi. Poprawki 

nanosimy zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Większość z nich 

wprowadzamy w ciągu 24-48 godzin.  

Za każdym razem poinformujemy Cię o etapie prac.  

  



Krok 3: Uzupełnianie strony 
 

Teraz uzupełniamy szkic strony o docelową zawartość. 

Wstawiamy zdjęcia, piszemy teksty i tworzymy grafikę. 

Na tym etapie może odezwać się do Ciebie nasz 

copywriter z dodatkowymi pytaniami.  

 

 

 

 

Krok 4: Optymalizacja strony i SEO 
 

Optymalizujemy stronę pod Google, tak aby łatwo się pozycjonowała. 

Dbamy o: słowa kluczowe, nagłówki, meta teksty, bezpośrednie 

odnośniki, opisanie zdjęć - z wyłączeniem galerii, skrócenie czasu 

ładowania się strony. 

 

Krok 5: Zakończenie zlecenia 
 

W ostatnim kroku testujemy wszystkie elementy strony. Sprawdzamy 

działanie formularzy, linków i innych elementów.  

 

 

Strona jest gotowa... i co dalej? 
 Czas przejść do reklamy i zacząć pozyskiwać klientów! Porozmawiajmy o reklamie 
w Google Ads oraz na Facebooku. Jeśli nie wiesz jak działają te reklamy, zerknij na naszego bloga 
(kliknij w link poniżej) 

 Jak działa Google Ads? 
 Jak działa Facebook Ads? 

  

https://artyscireklamy.pl/reklama-google-ads-co-to-jest-i-jak-dziala/
https://artyscireklamy.pl/reklama-facebook-ads-co-to-jest-i-jak-dziala/


Sprawdź portfolio skutecznych stron www

www.karolbartkowski.pl 

 strona ekspercka Karola Bartkowskiego - specjalisty cold-callingu i trenera sprzedaży 

www.agro-wsparcie.pl 

 strona blogowa Alberta Zwierzyńskiego - konsultanta ds. uprawy owoców jagodowych 

www.profesjonalneumowy.pl 

 tworzenie umów majątkowych, intercyz 

www.fincorp.pl 

 księgowość, obsługa spółek 

www.dobrzenaprawimy.pl 

 drobne naprawy, złota rączka 

www.dobraekiparemontowa.pl 

 remonty i wykończenie wnętrz 

www.doranhouse.pl 

 zarządzanie nieruchomościami 

www.holidayapartmentskrakow.com.pl 

 wynajem apartamentu na nocleg w Krakowie 

www.parkingokecie12.pl 

 wynajem parkingu osobom wylatującym z Lotniska Chopina 

www.holdii.com 

 strona promująca nowoczesny produkt - organizer do bagażnika 

www.wapak.pl 

 maszyny do pakowania produktów 

  

https://karolbartkowski.pl/
https://agro-wsparcie.pl/
http://profesjonalneumowy.pl/
http://fincorp.pl/
http://dobrzenaprawimy.pl/
http://dobraekiparemontowa.pl/
http://doranhouse.pl/
http://holidayapartmentskrakow.com.pl/
http://parkingokecie12.pl/
https://holdii.com/
http://www.wapak.pl/


Nasi klienci nas lubią... i polecają! 

 

 

  



i więcej opinii... 

 

 

To nie wszystko!  
Jeśli klikniesz tutaj to zostaniesz przeniesiony na nasz fanpage, gdzie zobaczysz ponad 40 opinii. 

 

  

https://www.facebook.com/artyscireklamy/reviews/


Skuteczna Strona Internetowa 

 

Ta usługa zawiera także: 

 Dodanie social media do strony 
 Uruchomienie formularza 

kontaktowego 

 Mapkę dojazdu do firmy (opcjonalnie) 
 Sprawdzanie i ustalenie słów 

kluczowych

Cel strony: Pozyskiwanie klientów / Sprzedaż / Budowanie wizerunku i rozpoznawalności 

Struktura strony (jakie będą zakładki?)  

 HOME 

 OFERTA 

o Oferta 1 

o Oferta 2 

o Oferta 3 

 PORTFOLIO 

 GALERIA 

 O NAS 

 KONTAKT 

Czas realizacji: ok. XX tygodni 

Forma współpracy: 50% przed / 50% po 

(możliwa jest płatność w formie ratalnej) 

Cena: XXXX zł/netto 
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FAQ 

1. Czy samodzielna edycja strony jest możliwa? 
TAK! Jest banalnie prosta, tutaj zobaczysz video, które to udowadnia - https://youtu.be/Q6n-

vf6sNOQ. A to nie wszystko. Przygotowaliśmy dla naszych klientów bezpłatny kurs online, który 

pokaże jak samodzielnie edytować podstawowe elementy strony.  

 

2. Czy można rozłożyć płatność na raty 
Tak, nie ma najmniejszego problemu. Raty ustalamy indywidualnie. 

 

3. Czy są jakieś dodatkowe koszty związane ze stworzeniem strony www?? 
Jeśli nie masz serwera i domeny to tak. Polecamy ofertę firmy zenbox.pl, gdzie utrzymujemy około 

dwudziestu swoich stron a także ponad kilkadziesiąt stron moich klientów. Zenbox.pl jest 

atrakcyjny cenowo, ma szybkie serwery i błyskawiczną obsługę klienta. Polecam z czystym 

sumieniem. 

Oczywiście bezpłatnie pomożemy z całą konfiguracją serwera i domeny.. 

 

4. Czy samodzielnie muszę zakładać serwer i kupować domenę? 
Nie. Zrobimy to za Ciebie. Konto zarejestrujemy na dane Twojej firmy. 

 

5. Czy są roczne opłaty za utrzymanie strony? 
My nie pobieramy za to opłat. Natomiast musisz płacić za utrzymanie serwera i domeny. 

 

  

https://youtu.be/Q6n-vf6sNOQ
https://youtu.be/Q6n-vf6sNOQ
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Bezpłatny kurs GRATIS 

 

Kurs Online: Sam to zrobię! Samodzielna obsługa  
strony stworzonej przez Artystów Reklamy 

Kurs zawiera wszystkie niezbędne materiały do tego aby na poziomie podstawowym samodzielnie 

edytować swoją stronę internetową.  

Nauczysz się: 

 jak dodawać zdjęcia,  

 jak wgrywać galerię 

 jak edytować zawartość tekstową, 

 jak dodawać artykuły blogowe, 

A w przyszłości planujemy rozszerzenie kursu o moduły związane z marketingiem firmy. 

 

Bezpłatny kurs online dostępny tylko dla klientów 
 

  



str. 11 
 

Artyści Reklamy - kim jesteśmy? 

 

 

Jesteśmy zaangażowaną agencją marketingową i wyznajemy 

zasadę robienia "marketingu, który działa" dlatego w ciągu 

roku rozwinęliśmy się o 241%. 

 

Jeśli chcesz rozwinąć swój biznes, pozyskać nowych klientów 

albo zbudować silną pozycję na rynku - jesteś w dobrym miejscu! 

Patryk Janusz,  

CEO of Artyści Reklamy Sp. z o.o. 

 

 

 

Poznaj nasze sukcesy. 
Jak ZA DARMO znaleźć się w TOP 3 Google? (https://artyscireklamy.pl/case-study-jak-znalezc-sie-

w-top-3-google-na-przykladzie-fphbertom-pl/) 

34,37 zł przychodu z KAŻDEJ złotówki wydanej na Google Ads (https://artyscireklamy.pl/34-zl-z-

kazdej-zlotowki-wydanej-na-google-ads-przyklad-fph-bertom/) 

Jak zorganizować SKUTECZNY konkurs na Facebooku wraz z przykładem 

(https://artyscireklamy.pl/jak-zorganizowac-konkurs-na-fanpageu-aby-wypalil/) 

 

Kontakt 

Patryk Janusz 

CEO Artyści Reklamy Sp. z o.o. 

Tel. 503 923 710 

Mail. biuro@artyscireklamy.pl 

 

https://artyscireklamy.pl/case-study-jak-znalezc-sie-w-top-3-google-na-przykladzie-fphbertom-pl/
https://artyscireklamy.pl/case-study-jak-znalezc-sie-w-top-3-google-na-przykladzie-fphbertom-pl/
https://artyscireklamy.pl/34-zl-z-kazdej-zlotowki-wydanej-na-google-ads-przyklad-fph-bertom/
https://artyscireklamy.pl/34-zl-z-kazdej-zlotowki-wydanej-na-google-ads-przyklad-fph-bertom/
https://artyscireklamy.pl/jak-zorganizowac-konkurs-na-fanpageu-aby-wypalil/

