
 

Tekst na stronę główną WebMasters  
 

Cześć, jestem Maria prowadzę firmę WebMasters. 
Zaprojektuję Twoje miejsce  

w sieci, dzięki któremu rozkręcisz swój raczkujący 
biznes.  

 
[Wyślij mi niezobowiązującą ofertę] — przekierowanie do formularza kontaktowego 

 
 

Projektowanie stron WWW – co mogę dla Ciebie zrobić?  
 

Jeśli Twój potencjalny klient poważnie myśli o współpracy z Tobą, to pierwsze, co 
zrobi, to sprawdzi Cię w sieci. Od tego, co zobaczy, zależeć będzie, czy zechce z Tobą 

współpracować.   
  

Zaprojektowana przeze mnie nowoczesna, responsywna i intuicyjna strona WWW 
sprawi, że dotarcie do Twoich potencjalnych klientów będzie o wiele prostsze.  

 
 
Elegancki wygląd Twojej WWW sprawi, że klient z przyjemnością będzie przeglądał 
kolejne zakładki.  
Prostota obsługi i nawigacji  — dzięki temu wygodnie będzie się po niej poruszać.  
Responsywność — dzięki przystosowaniu do urządzeń mobilnych nie będzie się 
rozjeżdżać i zawodzić, czym mogłaby zniechęcić do Ciebie Twojego potencjalnego 
klienta.  
 



 

Zadbaj o swój profesjonalny wizerunek w sieci i rozwijaj swój biznes.  
 

Zamów indywidualną wycenę swojej wymarzonej strony. 
[formularz kontaktowy]   

Tekst na stronę z ofertą  
 
 
Zaprojektuję i stworzę dla Ciebie nowoczesną, intuicyjną i responsywną stronę 
internetową, dzięki której:  
 

● wykreujesz wizerunek profesjonalisty, bo dasz się poznać jako ekspert w 
swojej dziedzinie, pokażesz, jak na co dzień funkcjonuje Twoja firma, 

● zyskasz zaufanie potencjalnych klientów, bo na Twojej stronie znajdą to, 
czego szukają, 

● rozwiniesz swój biznes, bo dotrzesz do większej liczby klientów, 
 
w efekcie czego:  

 zaczniesz dobrze zarabiać.  
 

Jak wygląda  budowanie strony WWW?  
 

1. Wypełniasz formularz kontaktowy lub wysyłasz zapytanie na adres mailowy 
(podany mail). 

2. Przesyłam Ci pytania, które pomogą mi wycenić projekt.  
3. Wyceniam Twoje zlecenie.  
4. Gdy zaakceptujesz wycenę, prześlę Ci umowę i brief do wypełniania, poproszę 

o wpłatę zaliczki (10% uzgodnionej kwoty). 
5. Na podstawie tego, co napiszesz w briefie, zaprojektuję dla Ciebie stronę.  



 

6. Pokażę Ci wstępną wersję i wprowadzę poprawki według Twoich uwag 
(poprawki możesz zgłosić aż 3 razy).  

7. Po ukończeniu strony wystawiam fakturę i rozliczamy się. 
 

[Opinie zadowolonych klientów]  
 
 

Strona internetowa jest jak dom w sieci, to Twoje miejsce z własnym adresem. Nie 
budujesz go na szybko i bez planu. Wszystko omawiasz, planujesz, zatrudniasz 
specjalistów. Tak samo jest ze stroną WWW. Aby była skuteczna, musi być dobrze 
zaplanowana, spójna i wykonana przez zawodowców. Zaprogramowanie jej to tak, 
jakbyś postawił same mury domu. Teraz jeszcze musisz wstawić okna, dach i 
wykończyć go w środku. Tym zajmują się już inni fachowcy.  
 
W WebMasters masz do dyspozycji cały zespół specjalistów, którzy wykończą Twój 
dom pod klucz. 
 

● Copywriter stworzy skuteczne i angażujące teksty na Twoją stronę. Dzięki 
nim przyciągniesz więcej klientów.  

● Grafik zaprojektuje przykuwające wzrok i zapadające w pamięć logo. Twoi 
klienci zapamiętają Twoją firmę. 

● Spec od SEO wypozycjonuje Twoją witrynę tak, by polubiła się z robotami 
Google. Zyskasz więcej wejść na swoją stronę.  

 
To wszystko razem złoży się na pełen sukces Twojego biznesu.  
 

[Wyślij mi bezpłatną wycenę]  
  

 



 

Tekst do strony O mnie  
 

Mam na imię Maria. Jestem WebMasterką i twórczynią coraz to większej liczby stron 
internetowych. 

 

Dlaczego programowanie  stron WWW? 

Założyłam WebMasters, żeby Cię wspierać, początkujący przedsiębiorco. Jesteś na 
początku drogi, zaczynasz swój biznes, a strona WWW pomoże Ci dotrzeć do 
klientów i rozwinąć skrzydła.    

 

Jak to się wszystko zaczęło? 

Kiedyś byłam nauczycielką. Uczyłam matematyki w gimnazjum. Po kolejnej 50 
reformie oświaty, która po raz kolejny przewróciła wszystko do góry nogami, 
stwierdziłam, że pożegnam się z tym stanowiskiem.  
Wraz z końcem mojej kariery nauczycielskiej trafiłam na reklamę kursu dla 
początkujących programistów. Z ciekawości zajrzałam na stronę. Spróbowałam i tak 
mnie to wciągnęło, że przerobiłam cały kurs w zaledwie tydzień. Od tamtej pory 
bawię się WordPressem i nie mogę przestać.  
 

Na początku tworzyłam strony WWW amatorsko. 
Pamiętam moją pierwszą stronę WWW. Zrobiłam ją dla siebie, miała przeciągnąć 
uczniów na korepetycje z matematyki. Potem kolejne projektowałam już dla rodziny 
i znajomych. Pomogłam wypromować salon kosmetyczny mojej kuzynki. W 
międzyczasie skończyłam kilka kursów programowania — IT Academy, dzięki 
którym nauczyłam się języka HTML i CSS oraz WordPressa. Na szkoleniach 
nauczyłam się tworzyć strony od zera, a nie z gotowych motywów. Mogę wykonać dla 
Ciebie niepowtarzalny, indywidualny projekt. I tak od dwóch lat zajmuję się tym 
zawodowo.  



 

 

Mogłabym opowiedzieć Ci o tym… 
dla jakich firm tworzyłam strony internetowe ‒ jak układała mi się współpraca z 
Autenti.pl, co zachwyciło Bezokularów.pl albo ile poprawek zrobiłam dla New Work i 
ZnanegoLekarza.   
 

Zamiast tego wolę opowiedzieć Ci o… 
mojej osobowości logistyka według testu 16Personalities. O tym, że cechuje mnie:  
Praktyczna logika – nawet nie wiesz, jakie to ważne w zawodzie webmastera – 
wieczne kombinowanie, jak dobrać funkcjonalność i elegancję strony, tak aby 
wszystko miało ręce i nogi.  
Niestrudzone poświęcenie – myślisz, że krótki deadline mnie przeraża? Nic z tych 
rzeczy. Stanę na rzęsach, aby Twoje zlecenie było gotowe w terminie, nie tracąc przy 
tym na jakości.  
 
Chętnie biorę odpowiedzialność za swoje działania i jestem dumna, kiedy widzę, jak 
biznesy klientów, którym projektowałam stronę, rozwijają się.  
 
 

Jesteś gotowy na naszą współpracę?  
[Jasne. Wyślij mi bezpłatną wycenę]  

 
 

 
 


