
Pakiet usług 
dla Twojego sklepu

Nie wiesz, jak w pełni wykorzystać 
możliwości platformy biznesowej? 
Nie masz czasu na konfigurację 
sklepu internetowego? 

Zrobimy to za Ciebie!



Sklep internetowy, który sprzedaje

Prowadzisz biznes e-commerce i doskonale wiesz, 
jak ważny jest sklep internetowy. Od tego, jak wygląda 
i działa zależy przecież powodzenie sprzedaży! 

Bywa jednak, że brak czasu lub okoliczności sprawiają, 
że potrzebujesz pomocy we wprowadzaniu modyfikacji 
do sklepu. 

Kto pomoże lepiej, niż producent Twojego 
oprogramowania? 



Przychodzimy z pomocą

Przygotowaliśmy pakiety usług, by jeszcze bardziej 
wesprzeć użytkowników Wapro B2B i Wapro B2C 
w prowadzeniu sklepów internetowych. 

Nie musisz znać się na wszystkim, zajmą się tym nasi 
specjaliści. Wprowadzą za Ciebie zmiany w szacie 
graficznej (layout, czcionki, motywy kolorystyczne, tło, 
favicon), dodadzą wstawki, strony własne i banery 
oraz zoptymalizują działanie sklepu. 

Wszystkim zajmą się nasi specjaliści.



Jak to działa?

Wybierasz odpowiedni pakiet, po zakupie przekazujesz 
niezbędne materiały, a my pracujemy dla Ciebie. 

Dzięki temu oszczędzasz czas i zyskujesz profesjonalnie 
przygotowany sklep, dopasowany do potrzeb Twoich 
oraz Twoich klientów. 

Proste? Proste!

Wybór lub 
personalizacja pakietu 

Realizacja zmian 
w sklepie

Przekazanie materiałów Zakup

1

23

4



Oferta 
cenowa

Zmiany w szacie graficznej 
(czcionka, kolorystyka itp.)

Wstawka własna

Strona własna

Dodanie widgetu czatu

Dodanie ikony Favicon

Tło sklepu

Dodanie banerów na stronie

Ilość poprawek w ramach 
przeprowadzonych zmian

Czas realizacji po akceptacji 
projektu

Cena netto

1

1

2 dni

399,00 zł

2

1

1

2

3 dni

1 099,00 zł

4

2

2

3

5 dni

1 899,00 zł

zamów 
bezpłatną 
wycenę

Pakiet MINI
2h

Pakiet MEDIUM
6h

Pakiet MAXI
10h

Pakiet
indywidualny



Jak skorzystać z pakietu?

 

Daj nam znać o wyborze 
pakietu. 
Zadzwoń na 22 702 89 89
lub napisz na 
serwis.wapro@assecobs.pl

Wybierz odpowiedni 
dla Ciebie pakiet

Dostaniesz od nas druk 
zamówienia oraz instrukcję 
przygotowania materiałów.  

Prześlij do nas mailowo 
wypełnione zamówienie 
oraz materiały.

Stworzymy testową stronę, aby 
pokazać Ci efekty. 
Na tym etapie możesz przekazać 
uwagi do projektu.

Wprowadzamy poprawki do 
projektu. To czas na 
akceptację z Twojej strony. 

Modyfikujemy stronę 
Twojego sklepu zgodnie 
z projektem.


