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Tanie strony internetowe. Tworzenie stron internetowych www zarówno firmowych jak i prywatnych. Od
pomysłu, poprzez wyszukanie i rejestracja domeny, serwer, realizację aż do dodawania do wyszukiwarek i
bieżące aktualizacje. Krótkie terminy realizacji, niskie ceny! I Ciebie stać na własną stronę www. Według
badań GUS z 2009 roku tylko 65 procent firm posiada stronę internetową. W badaniu uwzględniono
przedsiębiorstwa zatrudniające conajmniej dziesięciu pracowników. Gdy doliczymy mniejsze firmy, to
okazuje się, że co druga firma nie posiada własnej strony www. Do której grupy zalicza się Państwa firma ?
Dla przeciętnego użytkownika internet jest pierwszym miejscem poszukiwania informacji na temat produktów
i usług, czy choćby sprawdzenia godzin pracy Waszej firmy, numeru telefonu, adresu. Wpisujemy do okienka
wyszukiwarki interesujące nas hasło i już. Dlaczego ma trafić do konkurencji, a nie do Ciebie ? Rozwój firmy
polega nie tylko na satysfakcji dotychczasowych klientów, ale i na pozyskiwaniu nowych, a tu sieć daje duże
pole do działania. Wydajemy setki złotych na druk ulotek i folderów, płacimy za reklamy w prasie i bazach
teleadresowych. Nadszedł czas na stronę www. Własna strona www to nie kolejny gadżet świadczący o
nowoczesności firm. To potężne narzędzie dające nieograniczony dostęp do informacji o Państwa firmie i jej
ofercie. Ofercie, która nigdy nie wyląduje w koszu !
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