1 Koszty podstawowe
1.1 Dojazd
1.2 Godzina pracy

gratis
0

Płacisz za usługę, a nie czas, jaki zajmuje wykonanie zgłoszenia.
2 Komputer osobisty
2.1 Przeinstalowanie systemu Windows (XP,7,8,10) lub Linux (darmowy)
2.2 Zabezpieczenie i przeniesienie danych w trakcie przeinstalowywania systemu
2.3 Diagnoza usterki
2.4 Czyszczenie wnętrza komputera
2.5 Instalacja programów, sterowników i konfiguracja komputera
2.6 Odwirusowanie komputera
2.7 Modernizacja komputera (wymiana jednego podzespołu)

70
gratis
50
gratis*
60
50 - 140
30

2.8 Konfiguracja kont użytkowników (np. konto "dziecko" może grać w określone gry nie dłużej niż ...)

gratis

2.9 Konfiguracja grupy domowej (np. rodzic po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich kont)

gratis

3 Poprawianie użyteczności pracy z komputerem
3.1 Instalacja anonimowego i szyfrowanego, legalnego, bezpiecznego połączenia z internetem (VPN)

30

3.2 Wycena sprzętu i pomoc w jego sprzedaży

gratis*

3.3 Szyfrowanie folderów na dysku twardym

gratis*

3.4 Przenoszenie haseł do menedżera haseł

30

3.5 Szyfrowanie dysku przenośnego na hasło (pendrive)

30

3.6 Pomoc w wyborze odpowiedniego sprzętu cena:jakość (monitor, klawiatura, drukarka itd.)

gratis*

4 Strona www
4.1 Strona www z gotowego, responsywnego szablonu WordPress (bez ceny szablonu)

100-800

4.2 Pozycjonowanie strony (TOP 3 w Google w 3 miesiące)

40-500

4.3 Podpięcie strony do analityki Google Analytics
4.4 Utrzymywanie strony Internetowej, aktualizacje - opłata za rok

gratis
300

4.5 Rejestracja domeny i hostingu

gratis*

4.6 Zakładanie 1 skrzynki mailowej w wykupionej domenie (10 pln każda kolejna)

gratis*

4.7 Wdrożenie sklepu internetowego

900

4.8 Konwersja strony Internetywnej do aplikacji mobilnej (Android)

100

4.9 Konfiguracja Social Media do zautomatyzowanych działań

15

5 Odzyskiwanie danych
5.1 Odzyskiwanie danych (płatne tylko jeśli zakończone powodzeniem)
5.2 Trwałe kasowanie danych na dysku - nie da się przywrócić (zerowanie dysku)

60-500
120

6 Usługi graficzne 2D
6.1 Tworzenie interaktywnej wizualizacji (R, Node.js)

od 200 złotych

6.2 Tworzenie logo, grafik, ulotek

od 40 złotych

6.3 Tworzenie projektu wizytówkek (można z drukowaniem 100, 250, 500 lub 1000 sztuk)

od 40 złotych

7 Inne
*przy zamówieniu za minimum 100 złotych.

do ustalenia

Przykładowy pakiet budowania marki małej firmy w Internecie:
- domena kowalski-dent.pl + hosting na rok (wykupiony), analityka wejść na stronę i inne
- konta mailowe np. kontakt@kowalski-dent.pl
- w wyszukiwarce Google fraza "Jan Kowalski dentysta" w TOP3
- łatwe dodawanie ewentualnych postów na stronie internetowej bez znajomości WordPress
- unikatowe logo, pakiet wizytówek
- dostęp do strony www przez aplikację mobilną na urządzeniach z systemem Android
- ustalenie terminów publikacji postów na Facebooku z np. promocjami, do dowolnej daty
- reklamy w serwisie Facebook, Googlowski AdWords
- automatyczny follow back i wiadomość z podziękowaniami za obserwowanie na Twitterze
ok. 700 złotych (włączając wykupienie domeny i hostingu)

Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

