
 
 

Wstępna oferta realizacji serwisu internetowego. 
 

 
Najnowsze badania udowadniają że profesjonalnie zaprojektowana witryna stanowi doskonałe narzędzie marketingu 

internetowego. Zapewnia całodobowy przekaz i przez to jest najtańszą formą reklamy. 
  

Na rynku istnieje wiele firm oferujących usługi informatyczne jednak wybierając naszą firmę mają Państwo pewność 
że serwis WWW będzie wykonany w najnowszej technologii oraz zgodnie z obowiązującymi trendami, tak aby wiernie oddał 
misję Państwa firmy. 
  

Pragniemy wspomóc Państwa naszym doświadczeniem i potencjałem technicznym.  
Nasze strony tworzymy z pasją, a satysfakcja Naszych klientów stanowi priorytet naszej działalności, motywując jednocześnie 
do realizacji jeszcze bardziej skomplikowanych zadań. 
  

Oferujemy również utrzymanie witryny na naszym serwerze oraz pomagamy wypromować i utrzymać wysoką pozycję 
w rankingach polskich i zagranicznych wyszukiwarek internetowych, tak aby klient miał łatwy i przejrzysty dostęp do informacji 
zawartych w serwisie. Zajmujemy się również sprzedażą i organizacją usług fotograficznych głównie na potrzeby Internetu.  
 

Zaufało nam już wielu klientów, tworzymy począwszy od prostych witryn WWW poprzez rozbudowane sklepy 
internetowe aż do bazodanowych aplikacji zarządzania relacjami z klientem.  
 
 
Dlaczego warto wybrać właśnie nas?  
 

 Nadrzędnym celem stawianym naszym stroną jest dostarczenie informacji.  
Wartość merytoryczną podkreślamy adekwatną i nowoczesną grafiką. 

 
 Spełniamy międzynarodowe standardy wprowadzone przez konsorcjum W3C dzięki czemu możemy zagwarantować 

poprawne działanie we wszystkich zgodnych z tym standardem przeglądarkach internetowych.  
 
 Projektujemy strony przyjazne dla ludzi:  

funkcjonalne, łatwe w nawigacji, zawsze pamiętając o przyjętych celach serwisów WWW.  
Nasze strony są praktyczne.  

 
 Nasza kadra to profesjonaliści którzy znają się na tym co robią. 

 
 
Świadczymy usługi w zakresie: 
 

 Kreacji i tworzenia serwisów WWW   

 Aktualizacji zawartości oraz opieki technicznej 

 Tłumaczenia stron internetowych 

 Projektowania internetowych aplikacji bazodanowych 

 Pozycjonowania i reklamy w Internecie 

 Utrzymania serwisów WWW oraz pośrednictwa w zakresie rejestracji domen. 

 



 
 
Kreacja i tworzenie serwisów WWW: 

  
Interwork.pl to agencja specjalizująca się w tworzeniu stron internetowych i kreowaniu marki w Internecie. 

Projektujemy od najprostszych witryn poprzez adaptacje gotowych rozwiązań, aż po rozbudowane serwisy firmowe, 
serwisy korporacyjne, sklepy internetowe itp.  
 
Jak pracujemy? Etapy tworzenia serwisu WWW: 
 

 Etap analizowania potrzeb  

 Wymagania - jakie korzyści chce osiągnąć nasz klient?  
 Projekt merytoryczny - jakimi środkami chce osiągnąć ten cel?  
 Projekt graficzny – jaka grafika realizuje te cele?  
 Do kogo kierowana jest strona internetowa?  

 Etap produkcji serwisu  

 Wykonujemy serwis zgodnie z ustaloną specyfikacją,  
 Testy funkcjonalności - Ustalamy czy serwis spełnia standardy a co najważniejsze czy realizuje cele,  
 Prezentujemy serwis klientowi.  

 Etap wdrożenia serwisu  

 Szkolimy personel,  
 Publikujemy serwis w Internecie. 

 
Aktualizacje zawartości oraz opieka techniczna: 
 

Konkurencja w środowisku internetowym jest tak silna, że wymaga ciągłego podążania za wciąż zmieniającą się 
modą oraz trendami. Czy państwa strona nie jest już tak atrakcyjna jak kiedyś? 
A może przyciąga mniejszą ilość klientów? Czas zastanowić się nad jej odświeżeniem. 
Często wystarczą drobne zmiany aby strona znów zachęcała swoich odbiorców. 
 
Wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wykonujemy aktualizację stron w zakresie: 
 

 aktualizacji treści, 
 rozbudowy strony (kolejnych podstron), 
 konfiguracji i  wykonania skryptów, 
 zmiany szaty graficznej, 
 administracji serwisem. 

 
Tłumaczenia stron internetowych: 

  
Oferujemy tłumaczenia w ponad 30 językach. Nasza wykwalifikowana kadra  

(przysięgli, ustni, pisemni tłumacze) wykona to zadanie dla Państwa z przyjemnością.  
Koszty wykonania tłumaczenia są konkurencyjne, wykonujemy je w ramach kompleksowej obsługi.  

 
Projektowanie internetowych aplikacji bazodanowych: 

  
Aplikacje internetowe to wyspecjalizowane oprogramowanie pozwalające wzbogacić  

funkcjonalność strony WWW. 
 
Po co tworzyć własne aplikacje internetowe? 

 
 aplikacje są pisane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta, mają Państwo możliwość rozbudowy 

serwisu,  
 aplikację można łatwo zintegrować z inną częścią serwisu lub infrastrukturą wewnętrzną,  
 otrzymują Państwo pełne wsparcie naszych programistów przy rozwiązywaniu problemów.  



 
 
 
Zajmujemy się budową aplikacji o różnej złożoności i różnych zadaniach: 
 

 systemy zarządzania treścią (CMS), 
 sklepy internetowe (e-commerce), 
 systemy zarządzania relacjami z klientem (CRM), 
 systemy projektowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), 
 distance learning, 
 bazy danych  produktów, klientów, usług, 
 formularze kontaktowe, 
 systemy ankietowe, 
 galerie zdjęć , 
 wyszukiwarki, 
 katalogi, 
 newsletter, 
 systemy rezerwacji, 
 obsługa przetargów, 
 opcje wydruku, 
 zabezpieczenie danych, 
 inne zdefiniowane przez klienta. 

 
 

Pozycjonowanie i reklama w Internecie: 
 

Usługa pozycjonowania jest bardzo skuteczną usługą, zwykle przyczynia się do dwukrotnego wzrostu 
oglądalności strony i to przez klientów którzy realnie poszukują danych usług. 
Pozycjonowanie polega na zgłoszeniu i utrzymaniu serwisu WWW, tak aby po wpisaniu wybranych przez nas słów 
kluczowych link do strony był widoczny na jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania. 
Pozycjonujemy witryny w wyszukiwarkach Google.pl, Onet.pl i Wp.pl dla przynajmniej  10 fraz, które wspólnie z 
Państwem ustalamy. 

 
Utrzymanie serwisów WWW oraz pośrednictwo w zakresie rejestracji domen. 
  

W ramach wykonywanego serwisu oferujemy usługi hostingowe w konkurencyjnych cenach w jednym z 
największych Data Center w Polsce. 
Do utrzymania kont  w sieci wykorzystujemy klaster złożony z 150 platform serwerowych firmy Intel oraz Tyan. 
Serwery posiadają od 1 do 4 procesorów, macierze dyskowe o wielkości do 4 TB i od 1 do 6 GB pamięci operacyjnej. 
Gratisowo świadczymy usługi pośrednictwa rejestracji domen. 

 
Kosztorys:  
 

Jako nowoczesna agencja znamy potrzeby naszego klienta i podchodzimy do niego indywidualnie. 
Nie oferujemy stałego cennika. Każdy projekt dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i wymagań  
klienta. 

 

 
W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU 

TELEFONICZNEGO Z NASZYM BIUREM OBSŁUGI KLIENTA LUB ODWIEDZENIA NASZEJ 
STRONY INTERNETOWEJ. 

 
INTERWORK TECHNOLOGIES 

Ul. Wrocławska 16, 58-309 Wałbrzych 
Tel.: (+48 74) 847 67 24, Fax.: (+48 74) 646 00 04 

Czynne: Pn. – Pt. w godz. od 8 do 15 
www.interwork.pl, biuro@interwork.pl 



 
 
Przykładowe realizacje:  
 
 

 
 
 
 

 


