ilona klein-tragier

OFERTA
Oferta usług dla firm

WWW.ILONAKLEINTRAGIER.COM

O MNIE
Na co dzień świadczę usługi
wirtualnej asysty, zarządzania
projektami, copywritingu i tworzę
strony www. Moim Klientom
prowadzę media
społecznościowe, szykując grafiki
i treści. Tworzę także prezentacje,
lead magnety oraz pilnuję blogi,
strony internetowe i newslettery.
Dodatkowo wspieram
w przyziemnej codzienności
przedsiębiorcy.

KORZYŚCI ZE
WSPÓŁPRACY
BIZNESOWE
Wszelkie koszty związane ze stworzeniem miejsca
pracy biorę na siebie;
posiadam programy i licencje niezbędne do
prawidłowego wykonania zadania;
jestem osobą zdobywającą coraz więcej umiejętności,
a koszt szkoleń biorę na siebie.
PRAWNE
Posiadam gotowe szablony umów, co oszczędza
koszt związany z ich przygotowaniem;
umowy posiadają niezbędne klauzule między innymi
o zachowaniu poufności, abyś czuł się bezpiecznie;
po ukończeniu zadania przekazuję prawa autorskie
do zakupionych dzieł.

Wykorzystując ponad 20-to letnie
doświadczenie, jestem także
mentorem i drogowskazem dla
początkujących biznesów,
twórców oraz freelancerów.
Pomagam zorganizować pracę
tak, aby działać efektywnie, nie
tracąc przy tym życia i nie
rezygnując z marzeń.
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OSOBISTE
Delegując zadania zyskujesz wsparcie w zawiłych
projektach, nie tracąc nad nimi kontroli;
zyskujesz dodatkowy czas na sprawy ważne dla
siebie, np. rozwijanie zainteresowań;
zaoszczędzony czas na zarządzaniu projektem, czy
zespołem możesz wykorzystać na spotkania
z rodziną.

WIRTUALNA
ASYSTA
CENA USŁUGI
Usługa wirtualnej asysty rozliczana jest
godzinowo. Występuje możliwość
wykupienia pakietu godzin.
Stawki uzależnione są od ilości godzin i
zaczynają się od 62 zł / za godzinę
w rozliczeniach pakietowych.
Pakiety miesięczne:
Pakiet na start: 246 zł

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
WIZERUNEK MARKI
Administracja bloga (zamieszczanie powierzonych
treści, aktualizacje - *copywriting stanowi oddzielną
usługę);
administracja portali społecznościowych tj facebook,
instagram, linkedin (zamieszczanie powierzonych
treści);
grafiki, infografiki tworzone w prostych programach
typu canva.
WIRTUALNY SEKRETARIAT
Research, wyszukiwanie produktów, wyszukiwanie
miejsc, opcjonalnie rezerwacja miejsca;
wypełnianie formularzy i druków, wystawianie
i wysyłka faktur oraz innych dokumentów firmowych.

5 godzin/miesiąc (jednorazowa możliwość
wykorzystania pakietu w pierwszym miesiącu
współpracy)

Pakiet mini : 310 zł
5 godzin/miesiąc
(możliwość dokupienia dodatkowych godzin w cenie 62
zł/godz)

Pakiet klasyk: 615 zł
10 godzin/miesiąc
(możliwość dokupienia dodatkowych godzin w cenie 62
zł/godz)

Pakiet ikt: 1230 zł
20 godzin/miesiąc
(możliwość dokupienia dodatkowych godzin w cenie 55
zł/godz)

Istnieje także możliwość wykupienia
jednej godziny w cenie od 86 zł.
(wycena zawsze indywidualna uzależniona od zadania).

Ceny uwzględniają podatek VAT.
Więcej informacji na stronie
www.ilonakleintragier.com
lub podczas bezpłatnych konsultacji
kontakt@ilonakleintragier.com
Umów się na konsultacje.

ZARZĄDZANIE KALENDARZEM I ORGANIZACJA
WYDARZEŃ
Umawianie i monitorowanie spotkań, wsparcie przy
organizacji podróży służbowych i prywatnych;
wsparcie przy organizacji eventów służbowych,
między innymi: wynajem sali, wynajem obsługi,
zamówienie cateringu;
prowadzenie kalendarza.

COPYWRITING
CENA USŁUGI
Cena dotyczy 1000 zzs (znaków ze
spacjami.
Stawka uzależniona jest od skali
trudności treści. Piszę teksty lekkie
i popularne, zawierające wiedzę
podstawową oraz artykuły
wymagające wiedzy specjalistycznej,
opartej o publikacje naukowe i inne
dodatkowe źródła.
Ceny zaczynają się od 28 zł/ 1000zzs
Ceny przepisów zaczynają się od
25 zł/ szt.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
TREŚCI BLOGOWE
Treści blogowe, artykuły, felietony. Teksty lekkie,
popularne, zawierające wiedzę podstawową;
treści blogowe, artykuły wymagające wiedzy
specjalistycznej, przekraczające wiedzę podstawową,
przygotowane w oparciu o publikacje specjalistyczne
i dodatkowe źródła;
teksty sponsorowane: treści blogowe, artykuły,
felietony, teksty lekkie, popularne, zawierające wiedzę
podstawową;
treści do newsletterów, opisy produktów do sklepu
itp.
PRZEPISY KULINARNE
Krótkie przepisy typu koktajl, sok, uwzględniające
proporcje, czas przygotowania oraz ilość porcji;
przepisy wymagające zaangażowania kulinarnego
typu ciasto, pieczeń, uwzględniające czas
przygotowania, proporcje oraz ilość porcji;
wyszukujemy zdjęcia w bezpłatnej/płatnej lub
własnej bazie fotografii kulinarnych.

Ceny uwzględniają podatek VAT.

Więcej informacji na stronie
www.ilonakleintragier.com
lub podczas bezpłatnych konsultacji
kontakt@ilonakleintragier.com
Umów się na konsultacje.

WIODĄCE BRANŻE MOICH TREŚCI
Lifestyle
podróże
kulinaria
dietetyka i zdrowy styl życia
sport
rękodzieło
parenting
organizacja i wydarzenia osobiste
i inne – zapytaj o swoją branżę!

Biznes
przedsiębiorczość
księgowość
logistyka
freelancing
praca zdalna
zarządzanie projektami
szkolenia branżowe i
organizacja wydarzeń

SMART MEDIA
CENA USŁUGI

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Tworzenie treści poruszających tematykę Twojej branży;
grafiki wykonane w dedykowanej marce kolorystyce
i szacie graficznej;

Usługa Smart Media rozliczana jest
pakietowo. Stawki uzależnione są od
ilości postów, grafik i moderacji profilu
w mediach społecznościowych.

harmonogram postów;
automatyzacja publikacji postów w mediach.

Przykładowa wycena:
Cena 615 zł/ miesiąc
Pakiet obejmuje:
8 postów miesięcznie wraz
z dedykowanymi grafikami oraz
treściami z branży (2 wpisy
tygodniowo).
Harmonogram publikacji
i automatyzacja.
Pakiet do wykorzystania
w dowolnych mediach.
Ceny uwzględniają podatek VAT.

Więcej informacji na stronie
www.ilonakleintragier.com
lub podczas bezpłatnych konsultacji
kontakt@ilonakleintragier.com
Umów się na konsultacje.

WIODĄCE BRANŻE MOICH TREŚCI
Lifestyle
podróże
kulinaria
dietetyka i zdrowy styl życia
sport
rękodzieło
parenting
organizacja i wydarzenia osobiste
i inne – zapytaj o swoją branżę!

Biznes
przedsiębiorczość
księgowość
logistyka
freelancing
praca zdalna
zarządzanie projektami
szkolenia branżowe i
organizacja wydarzeń

STRONA
INTERNETOWA
CENA USŁUGI
Wycena wykonania strony
internetowej zawsze wykonywana
jest indywidualnie na podstawie
wypełnionego brief'u.
Stawki uzależnione są od ilości
podstron oraz założeń strony.
Przykładowy koszt strony
spełniającej funkcję wizytówki
zaczyna się od 1450 zł.
Ceny uwzględniają podatek VAT.

Więcej informacji na stronie
www.ilonakleintragier.com
lub podczas bezpłatnych konsultacji
kontakt@ilonakleintragier.com

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Złożenie zamówienia na hosting i domenę, podpięcie
całości wraz
z certyfikatem ssl*;
wykonanie strony opartej na WordPress (systemie
prostym w obsłudze i edycji) z wykorzystaniem
płatnego motywu premium z dożywotnią licencją;
tworzenie formularzy kontaktowych z możliwością
umieszczenia chcekboxów zgodnych z RODO*;
podpięcie i wstępna konfiguracja niezbędnych
wtyczek;
umieszczenie zdjęć stockowych w przypadku gdy
klient nie posiada własnych zdjęć lub grafik;
miesięczna opieka techniczna po oddaniu strony oraz
instrukcja (lub 1 godz. szkolenia) do samodzielnej
obsługi strony.
możliwość skorzystania z rabarowanej usługi
administracji WordPress.

Umów się na konsultacje.

USŁUGA NIE OBEJMUJE:
* przygotowania dokumentów związanych z RODO (polityka prywatności,
cookies, treści checkboxów),
* przygotowania i opracowania tekstów na stronę,
* kosztów domeny, hostingu oraz certyfikatu ssl.

ADMINISTRACJA
WORDPRESS
CENA USŁUGI

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
bieżąca aktualizacja wordpress;
aktualizacja zainstalowanych wtyczek;

Usługa administracji WordPress
rozliczana jest pakietowo. Stawki
uzależnione są od ilości prac na
stronie.
Przykładowa wycena:
Cena 185 zł / miesiąc
Pakiet obejmuje:
aktualizacje wordpres – 2 razy
w miesiącu
aktualizacja zainstalowanych
wtyczek – 2 razy w miesiącu
2 godzina prac typu wprowadzanie
postów, meta opisów/tytułów,
wprowadzanie grafik itp.
Ceny uwzględniają podatek VAT.

Więcej informacji na stronie
www.ilonakleintragier.com
lub podczas bezpłatnych konsultacji
kontakt@ilonakleintragier.com
Umów się na konsultacje.

dodawanie nowych wtyczek;
prace typu wprowadzanie postów, meta
opisów/tytułów, wprowadzanie grafik itp.

WWW.ILONAKLEINTRAGIER.COM

Dziękuję za zainteresowanie moją ofertą. Zachęcam
do bezpłatnych konsultacji, podczas których
możemy porozmawiać o potrzebach Twojej firmy i
dopasować ofertę.
Każda branża wymaga innego wsparcia,
a dzięki bogatemu doświadczeniu i współpracy
z zespołem KT Partnerzy mogę świadczyć szeroki
zakres usług wspierający Twoją markę.
01 czerwca 2021 r.
Oferta ważna 3 miesiące.
Własnością marki ilonakleintragier.com jest
firma KT Partnerzy Robert Tragier
ul.Borowiacka 27, 84-200 Wejherowo
NIP 586 132 48 47

