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Oferta
dot.: stworzenia strony internetowej z pełną administracją tzw. CMS.

CMS umożliwia administrację stroną bez  znajomości technik oprogramowania.
Pozwala na samodzielne:
– zarządzanie treścią strony tj. wpisywanie artykułów, informacji, komentarzy itd.,
– dodawanie zdjęć i opisów do nich, wyświetlanie plików z prezentacjami, cennikami

itd.,
– zamieszczanie reklamy własnej i swoich partnerów,
– ustalanie szaty graficznej przy pomocy dołączonej biblioteki grafik umożliwiającej

zmianę kolorystyki strony, wymianę ikon, bannerów, tła, itp.,
– prezentację swoich towarów,
– utworzenie sklepu internetowego,
– przeglądanie statystyk, pocztę kierunkową itd.

Strona CMS jest zamieszczana na serwerze www.informatorbudowlany.pl. 
Może być również wyświetlana w ramach posiadanej przez Państwa domeny i na 
aktualnym serwerze dostawcy usług internetowych – poprzez przekierowanie.
W przypadku wyboru naszego serwera oferujemy pierwszy rok usług hostingowych 
gratis; za kolejne lata opłata wynosi 300,-zł netto rocznie.

CMS stworzony jest z modułów, umożliwiających użytkownikowi modyfikację i 
rozbudowę swojej strony. Poniżej przedstawiamy zawartość i ceny poszczególnych 

     modułów.
1. Moduł podstawowy w cenie 800,-zł netto zawiera:

– banner startowy z  nazwą firmy oraz podstrony pn. “O nas”, “Strona główna”,
“Kontakt” - dostępne z górnego panelu administracyjnego po naciśnięciu
klawiszy,

– wyszukiwarkę po serwisie,
– moduł “Informacje” umożliwiający pisanie artykułów wraz z możliwością

zamieszczania zdjęć, tła, grafik,
– moduł “Galeria” - tworzenie kategorii zdjęć i opisów,
– system logowania i rejestracji klientów,
– moduł “Powitanie”.

I. Moduł “Prezentacja towarów” (zamiennie ze sklepem) w cenie 500,-zł netto
zawiera:
– możliwość tworzenia kategorii i podkategorii  towarowych,
– opisy towarów, zdjęcia i pliki np. w PDF.

II. Moduł “Cennik” w cenie 100,-zł netto umożliwia wstawienie cennika lub cenników
w dowolnym pliku z możliwością otwarcia lub skopiowania na komputer
użytkownika.

III.Moduł “Sklep Internetowy” w cenie netto 800,-zł zawiera:
– możliwość tworzenia kategorii i podkategorii  towarowych,
– opisy towarów, zdjęcia i pliki,
– możliwość ustalania warunków zapłaty i dostawy, upustów,itd.
– tworzenie grup klientów,
– powiadamianie na e-maila i sms-em o zapytaniu lub zakupie.

IV.Moduł “Reklama” w cenie 100,-zł netto umożliwia prezentacje reklam, bannerów,
zdjęć, logo czy ogłoszeń własnej firmy lub swoich kontrahentów.



 Dodatkowo w ramach CMS oferujemy usługi związane z prowadzonym 
przez nas portalem www.informatorbudowlany.pl:
VI.Moduł „Statystyka” w cenie 200,-zł netto udostępniający na stronie CMS 

statystyki pobrane z IB, pozwalające na kontrolę oglądalności oraz postęp w
indeksowaniu wybranych 3-ch produktów przez wyszukiwarki (np. Netsprint,
Szukacz, Google itd.) - w  przypadku zamieszczenia towarów w naszej hurtowni
internetowej,

VII.Moduł “Poczta” w cenie 300,-zł netto umożliwiający przesyłanie poczty
wewnętrznej pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami Państwa strony,
wysyłanie kart okolicznościowych, pocztę seryjną itd.
W ramach tego panelu istnieje możliwość wysyłki poczty kierunkowej z
wykorzystaniem bazy firm www.informatorbudowlany.pl (usługa dodatkowo 
płatna); ponadto powiadamianie w ramach poczty wewnętrznej o wszelkich
zapytaniach dotyczących reprezentowanej branży, które pojawią się na portalu,

VIII.Tłumaczenie opisów własnych towarów z wykorzystaniem mechanizmów portalu 
i współpracujących z nami tłumaczy (aktualnie dostępne są tłumaczenia na:
angielski, niemiecki i szwedzki) w cenie 100,-zł netto za stronę max.1000znaków.

Kolejną zaletą tworzenia strony CMS w naszym wykonaniu jest podnoszenie
oglądalności własnej strony między innymi dzięki: wzrostowi popularności
www.informatorbudowlany.pl , prowadzonej przez nas kampanii reklamowej (np.
udziały w międzynarodowych i lokalnych targach, ulotki, program:kompleksowe
zaopatrywanie budów w materiały itd.), linkom do strony CMS z portalu,
wysokiemu indeksowaniu portalu przez przeglądarki, stałej obsłudze
informatycznej, itd.
Kolejny atut to ciągłe aktualizowanie i rozwój wersji CMS. Możliwe jest 
indywidualne dostosowanie mechanizmów do potrzeb konkretnego klienta.

Przykładowa witryna wykonana w CMS.

Zapraszam do skorzystania z naszej oferty. Oferta jest ważna 14 dni wraz z 
upustem 10%. 
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