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Internet to przestrzeń, w której
czujemy się jak ryba w wodzie. 

Wypływamy na szerokie wody
marketingu każdego dnia i właśnie
dlatego z nami nie utoniesz.



Strona internetowa to:
Wizytówka Twojej firmy

Źródło informacji na temat Twojej działalności

Prezentacja oferty szerokiej grupie odbiorców

Sklep Twoich produktów

Twój wizerunek w sieci



Ale dlaczego?
Jeżeli strona
internetowa....
To tylko 
Brand new Brand
Przede wszystkim dlatego, że powierzone
nam projekty realizujemy z pasją
i zaangażowaniem. Nie ograniczają nas
zdefiniowane szablony. Doradzamy
naszym klientom korzystne rozwiązania, 
a nie te, które najwięcej kosztują.



Analiza Państwa zapotrzebowania – w trakcie
rozmowy (Brief) dowiemy się, czego dotyczyć ma
projekt oraz jakie cele ma realizować.

Analiza rynku oraz konkurencji – poznajemy dobre
i skuteczne praktyki, a także niekorzystne
rozwiązania, których należy unikać.

Analiza grupy docelowej – odkryjemy jakie pytania
zadaje sobie klient podczas wyboru usługi lub
produktu w Internecie, a następnie na nie
odpowiemy. Dzięki temu zapewnimy naszemu
użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa na
zasadzie relacji: to, co otrzyma, jest tym, czego
oczekiwał. 

Nasza strategia zawarta jest w konkretnym planie:

Strategia od A do Z



Indywidualny projekt graficzny strony – nie
korzystamy z utartych szablonów. Dzięki temu
Twoja marka wyróżni się w sieci.

Wdrożenie strony internetowej – na tym etapie
tworzymy w pełni funkcjonalny serwis, który
będzie odzwierciedleniem projektu
graficznego. Strona zostanie stworzona w
oparciu o system CMS WordPress, który pozwoli
na łatwą edycję oraz ewentualną rozbudowę w
przyszłości. Na witryny internetowe udzielamy
12 - miesięcznej gwarancji. Dajmy Państwu
100% pewności na responsywność, czyli
odpowiednie przystosowanie do urządzeń
mobilnych. 

Powtarzamy tylko
profesjonalizm



Tego się trzymamy
Doradzamy

Naszym klientom zawsze staramy się
polecić najlepsze dla nich rozwiązania.

Nie mamy nic do ukrycia

Klient przez cały proces produkcyjny
ma wgląd w swój projekt.

Wspieramy

Po oddaniu wykonanego przez nas
projektu, klient zawsze może liczyć na
naszą pomoc.



150%
Tyle zaangażowania włożymy w Twój projekt.

Uzupełnij Brief i sprawdź sam!
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Jak to robimy?
Pokażemy Wam trochę naszego zaplecza

Brief

Na początku musisz nam przekazać tajniki
Twojego biznesu oraz powiedzieć nam, na
czym Ci zależy?

Research konkurecji

Żeby z kimś wygrać, najpierw trzeba go
poznać!

Propozycje działań do realizacji

Teraz Ty zdecydujesz, którą drogą pójdziemy.



Podstawa naszych działań
to dobrze wykonana Buyer Persona i lejek marketingowy. 

Buyer Persona

Aby odpowiednio dobrać treści i wygląd
Twojej strony internetowej musimy
poznać grupę odbiorczą marki. 

W określeniu Buyer Persony istotne jest,
aby zastanowić się jakie są problemy,
wyzwania oraz potrzeby użytkownika
Twojej strony, a następnie na nie
odpowiedzieć

Lejek marketingowy 

Stworzenie lejka marketingowego
bezpośrednio połączone jest ze
zrozumieniem procesu zakupowego Twoich
potencjalnych klientów. 

Zaimplementowanie go w stronie
internetowej, pomaga zamieniać
potencjalnych Klientów w Klientów



Planowanie

Stworzenie mapy strony, czyli co ma
się na niej znaleźć i gdzie. Stworzenie
architektury informacji, czyli co dla
Twojego potencjalnego
klienta/użytkownika jest
najważniejsze.

Przygotowanie treści

Na tym etapie nasz team przygotuje dla
Twojej branży odpowiednie zdjęcia,
grafiki oraz teksty. Tak, aby całość treści
na stronie była spójna i przyjemna dla
oka.



Projektowanie

Teraz zacznie się magia. Ubierzemy Twoją
treść w piękną szatę graficzną i
podkreślimy charakter Twojej marki.
Ludzie głównie skupiają się na treściach
graficznych. My zadbamy o to, aby cała
Twoja strona przekazywała użytkownikowi
spójny komunikat.

Kluczowy moment



85%
styl

15%
umiejętności

Dobra Stro
na

internetowa



HTML, CSS, JS

PHP

CMS WordPress

W tym jesteśmy dobrzy
WDROŻENIE

Profesjonalne kodowanie strony
WWW ma olbrzymie znaczenie w
aspekcie wiernego odtworzenia
projektu graficznego oraz
prawidłowego działania i
wyświetlania na urządzeniach
mobilnych takich jak smartfon
czy tablet.



TESTOWANIE
ORAZ
IMPLEMENTACJA

TESTY
Sprawdzamy, czy nasz
produkt spełnia
najwyższe standardy.

IMPLEMENTACJA
Przenosimy stronę na Twój
serwer  i  uruchamiamy.

WSPARCIE
Strony przez nas
wykonane mają 12
miesięcy gwarancji na
poprawne działanie. 



LANDING
PAGE

OD 1 600 ZŁ NETTO

STRONA
WIZYTÓWKA

OD 2 500 ZŁ NETTO

SKLEP
INTERNETOWY

OD 6 000 ZŁ NETTO

APLIKACJA
WEBOWA

OD 3 000 ZŁ NETTO

A ile to może kosztować?



Hosting

Wynajmiemy Ci część naszego
serwera na rok wraz z możliwością
tworzenia kont pocztowych od 300
zł/rok netto.

Aktualizacje strony

Będziemy aktualizować Twoją stronę,
nawet 20 razy w ciągu roku już od 
150 zł/msc netto.

Pozycjonowanie

Wypozycjonujemy Twoją stronę na
wybrane przez Ciebie frazy kluczowe
już od 1 000 zł/msc netto.

Kampania Google Ads

Przygotujemy dla Twojej marki
banery oraz hasła reklamowe.
Stworzymy Twoje indywidualne
konto oraz skonfigurujemy analitykę
strony już od 450 zł/msc netto. Efekty
będą widoczne już po miesiącu.

DODATKOWE USŁUGI
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TO PRZYBLIŻONA LICZBA STRON INTERNETOWYCH



PORTFOLIO STRONA INTERNETOWA







Dziękujemy  
za zainteresowanie
naszą ofertą.

Sklep Internetowy
Kampania Google Ads
Kampania Facebook Ads
Ulotki, banery, plakaty, gazetki
Sesja zdjęciowa 
Marketing tradycyjny
Social Media

Zaprezentowaliśmy tylko jedno z narzędzi
wykorzystywanych przez nas w marketingu.
Co możemy jeszcze dla Ciebie zrobić? 



numer telefonu

email

strona internetowa
www.brandnewbrand.pl

biuro@brandnewbrand.pl

+ 48 600 137 349 - Szymon Kozioł

KONTAKT
Zapraszamy do rozmowy!


