
Burzymy mury – budujemy strony 

 

Masz świetny pomysł na biznes. Pokonałeś wewnętrznego krytyka, który chciał Twój pomysł 

schować do szuflady. Przeanalizowałeś kroki, jakie trzeba wykonać, aby dojść do 

upragnionego 1000 zł w tydzień, wymarzonych 10 000 zł w miesiąc czy – przyznaj to głośno 

– miliona w rok. 

Co Cię powstrzymuje? 

Przecież masz wiedzę i umiejętności, a zapału cały ocean. 

Strona www. Trzeba mieć stronę – mówią wszyscy. Sam doskonale wiesz, że musisz ją mieć, 

żeby prowadzić biznes. I to Cię przeraża. Czujesz, jakby wyrósł przed Tobą mur niczym ten 

berliński. Po nocach Ci się śnią: instalacja WordPressa, motywy, wtyczki, konfiguracje, 

bullety. Wspinasz się po murze, a one raz za razem strącają Cię w przepaść. Czujesz, że lada 

chwila się poddasz. Brakuje Ci sił. 

Chwileczkę! 

Czy naprawdę uważasz, że musisz sam się tym zajmować?  

Pozwolisz, żeby Twoje plany runęły, bo nie umiesz postawić strony? 

 

Pozwól, że Ci przypomnę – Mur Berliński zburzono. Ty też pokonaj swój „mur”.  

Tylko nie rób tego w pojedynkę, skoro się na tym dobrze nie znasz. Zawołaj na pomoc 

WebMasters. Razem obalimy tę ścianę dzielącą Cię od miliona. 

Tak, zburzmy mur 

 

 

Budujemy stronę zgodną z Twoim charakterem 

Stawiasz pierwszy krok do swojego miliona, bo poprawiamy Twoją aktualną stronę www 

albo stawiamy całkiem nową. 

Nie tracisz czasu na szukanie – zadbamy o to, żebyś miał wydajny hosting i dopasowaną 

domenę. 

Twoje produkty schodzą jak świeże bułeczki, bo instalujemy dla Ciebie sprawnie działający 

sklep internetowy. 

Klienci skorzystają z usług, jakie oferujesz, bo zgodny z Twoim charakterem wygląd strony 

sprawi, że będą się czuć jak u siebie w domu. 

Ty zadbasz o klientów na czas, bo my zatroszczymy się o łatwą obsługę i sprawną 

aktualizację wtyczek na stronie. 

Znajdą Cię ci, których chcesz przyciągnąć do siebie – właśnie po to załatwimy za Ciebie 

optymalizację SEO. 



Treści wspierają wygląd, a to oznacza jeszcze więcej klientów. Jeśli potrzebujesz 

magnetycznych tekstów, nasz copywriter rozgrzewa palce nad klawiaturą. 

 

Buduję z Wami stronę 

W Internecie znajdziesz mnóstwo ludzi, którzy też kiedyś mieli opory, też 

musieli zburzyć swoje „mury”. Zobacz strony tych osób, które zwróciły się o 

pomoc do nas i teraz zbierają kokosy: 

[przykładowe realizacje] 

Jak wygląda współpraca, kiedy chcesz zmienić stronę? 

Piszesz, czego potrzebujesz: co Ci przeszkadza w obecnej stronie, co chciałbyś zmienić, co 

mieć, a co usunąć. Korzystasz z przygotowanego przez nas briefu, żeby łatwiej Ci było 

określić potrzeby. 

Uzgadniamy cenę, zakres usługi, szczegóły, podpisujemy umowę, wpłacasz zaliczkę. 

Jesteśmy elastyczni: szczegóły możemy omówić mailowo, telefonicznie, przez Skype – jak 

tylko chcesz. 

Działamy: szykujemy stronę, a Ty w tym czasie zrzucasz z siebie kamień z napisem „muszę 

zmienić stronę”. 

Sprawdzasz. Dajesz znać, czy spełniliśmy Twoje oczekiwania. Masz do wykorzystania 

jeszcze 3 życzenia (poprawki).  

My dostajemy resztę kwoty, a Ty cieszysz się z efektów opublikowania Twojej nowej strony. 

Chcę poprawić moją stronę 

Jak wygląda współpraca, kiedy chcesz zbudować nową 

stronę? 

Piszesz, czego potrzebujesz: jakiej działalności dotyczyć ma strona, jakie chcesz mieć 

zakładki, jaką masz wizję, jaki jest Twój styl. Korzystasz z przygotowanego przez nas briefu, 

żeby łatwiej Ci było określić potrzeby. 

Uzgadniamy cenę, zakres usługi, szczegóły, podpisujemy umowę. Jesteśmy elastyczni: 

szczegóły możemy omówić mailowo, telefonicznie, przez Skype – jak tylko chcesz. 



Działamy: szykujemy stronę, a Ty w tym czasie zrzucasz z siebie kamień z napisem „muszę 

zrobić stronę”. 

Sprawdzasz. Dajesz znać, czy spełniliśmy Twoje oczekiwania. Masz do wykorzystania 

jeszcze 3 życzenia (poprawki).  

My dostajemy resztę kwoty, a Ty cieszysz się z efektów opublikowania Twojej świeżutkiej 

strony. 

Chcę mieć stronę 

 

Osoby, które proces budowania z nami strony mają już za sobą, piszą: 

[Opinie] 

 

W WebMasters podajemy ceny bez owijania w bawełnę, ale w widełkach 

Cenimy naszą pracę, bo jesteśmy pewni, że mamy umiejętności i możliwości do 

stworzenia dla Ciebie takiego miejsca w sieci, do którego z przyjemnością będziesz 

zaglądać i Ty, i Twoi klienci.  

Dlaczego jesteśmy tacy pewni?  

Bo cierpliwie Cię słuchamy. Bo szanujemy Twoje potrzeby, Twój charakter, Twoją 

osobowość. Rozumiemy, że tylko wtedy strona przyniesie rezultaty, gdy będzie z 

Tobą spójna. 

Widełki bez owijania w bawełnę:  

• 1500–3000 zł za przemianę strony lub stworzenie nowej, 

• 150 zł za tekst na jedną zakładkę. 

Ile złotówek wyjdzie, zależy od wielu czynników, więc ostateczną cenę ustalamy 

po wypełnieniu przez Ciebie briefu, po dokładnym rozpoznaniu Twoich potrzeb i 

obustronnym porozumieniu.  

Chcę ustalić szczegóły 

Nie pielęgnuj muru, który blokuje Ci drogę do działania. Zburz go z nami, daj 

się poznać światu i idź po swoją zdobycz. 

 


