
Wybierz to, co najlepsze
dla Ciebie i Twojego biznesu!

website LEADer

Jeśli zadajesz sobie to pytanie, znaczy to, że poważnie podchodzisz do prowadzenia swojego biznesu w sieci. Powodów 
rezygnacji z usługi może być wiele i choć zawsze bardzo zależy nam na utrzymaniu współpracy, rozumiemy też, że z dowol-
nych, niekiedy niezależnych od Ciebie przyczyn może pojawić się inicjatywa rezygnacji. Dzięki proklienckiej umowie, będziesz 
mógł tego dokonać, ale zanim to nastąpi poznaj naszą propozycję utrzymania Twojego serwisu.

Co ze stroną

utrzymanie systemu mailingowego do przesyłania
formularzy kontaktowych
kopie zapasowe
ochrona przed złośliwym oprogramowaniem
ochrona przed włamaniami i kradzieżą danych
cykliczne aktualizacje systemu
bezpłatne naprawy i serwis

W ramach współpracy zapewniamy 
stronom Website LEADer nieprzerwaną 
realizację czynności w wymienionym 
zakresie. W usłudze utrzymania strony, 
pozostajemy odpowiedzialni za admini-
strowanie i serwisowanie witryny, zaś 
inne działania oddajemy w Twoje ręce.

Abonament za pakiet to niska opłata miesięczna, w przeciwieństwo do kosztów rzędu tysięcy złotych, jakie może genero-
wać budowanie strony www od podstaw, przy uwzględnieniu wymienionych wyżej czynności. W atrakcyjnej cenie i bez 
straty czasu na poszukiwania nowego dostawcy, oferujemy Ci administrowanie i serwisowanie strony, niezbędne do jej 
sprawnego działania. 

Utrzymanie serwisu po prostu się opłaca!

Jakie masz możliwości?

udostępnienie strony w zaprojektowanej formie
wraz z zawartością
utrzymanie licencji do Edytora z opcją nielimitowanych 
zmian na stronie
utrzymanie wszystkich funkcjonalności strony
utrzymanie usługi serwera i hostingu strony
utrzymanie wdrożonych zmian SEO
utrzymanie SSL

Twój Doradca pomoże Ci wybrać najlepsze rozwiązanie i zabezpieczy Twoje interesy w zaistniałej sytuacji. Jeżeli pomimo konsultacji 
z ekspertem uznasz, że dalsze wykonywanie przez nas przewidzianego początkowo zakresu prac w usłudze jest niemożliwe,  będziesz 
mógł zdecydować, które rozwiązanie wybierasz:
- Konfiguracja domeny tak, aby odsyłała do nowej lub wcześniejszej wersji strony
- Przeniesienie zawartości serwisu / zgranie plików HTML
- Usługa utrzymaniowa
Wybierając usługę utrzymaniową, nie musisz martwić się o wyłączenie strony i jej dezaktywację w naszych systemach. Zachowamy 
pliki witryny oraz kopie zapasowe, bez konieczności archiwizowania przez Ciebie treści, które chcesz dalej użytkować. To bardzo 
korzystna alternatywa dla żmudnego procesu migracji i zmiany dostawcy strony www.


