CENNIK

Cennik usług namojejchmurze.pl
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu Art.66 kodeksu cywilnego.
Informacje cenowe zwarte w tym dokumencie mają charakter wyłącznie
orientacyjny i nie są wiążące.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.
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FORMY WSPÓŁPRACY
Jestem otwarta na wszelkie formy współpracy,
które nie będą kolidowały z interesami
Czytelników mojego bloga oraz nie będą
stwarzały
ryzyka
nadszarpnięcia
mojej
reputacji jako wiarygodnego źródła informacji.
Zdaję sobie sprawę, że jako potencjalnemu
Partnerowi, trudno może Ci być stwierdzić czy
będę zainteresowany współpracą. Dlatego tym
bardziej zachęcam do kontaktu.
Jestem kreatywna, znam moich Czytelników
i wszędzie tam, gdzie widzę obopólne korzyści,
potrafię
zaproponować
Partnerom
odpowiednio dobrane działania. Obiecuję
rozważyć każdą propozycję współpracy.

Podsta wowe formy współpracy to:







Reklama banerowa -standardowa i najprostsza forma współpracy – 250zł/mc
Sponsoring całego bloga – przeznaczony dla tych Partnerów, którym zależy na
wyłączności reklamowej. W trakcie jego kampanii na blogu nie są prezentowane żadne
inne reklamy. Wszystko co chce zrobić sponsor bloga musi być przeze mnie
zatwierdzone. - 1000zł/mc
Sponsoring pojedynczego artykułu – artykuł, który pisze Partner i pragnie opublikować
go na moim blogu. Forma dostępna wyłącznie dla tych tematów, które pasują do
tematyki bloga. Pakiet obejmuje również umieszczenie informacji na facebookuraz
instagramie. Na życzenie Partnera artykuł może zawierać wyraźne oznaczenie sponsora
wraz z linkiem do wskazanego WWW - 50zł
Współpraca niestandardowa, czyli kampanie i akcje specjalne – jeśli Twój budżet
przekracza 1000 zł i zależy Ci na nietuzinkowych działaniach, to porozmawiajmy. Mam
głowę pełną pomysłów, które czekają na sponsorów. Dotyczy to w szczególności działań
długofalowych, które mają szansę trwale angażować Czytelników.

Jako bonus dla każdego kto podejmie się współpracy z ną zamieszczam logo Partnera
w sidebarze, w sekcji partnerzy bloga.
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Usługi dodatkowe:

1. Przepisywanie komputerowe prac i innych rękopisów
 1800 znaków ze spacjami – 5 zł
 materiały „krótkie” - 3 zł za stronę
2. Transkrypcja nagrań – 35zł/godzinę nagrania
3. Napisanie pisma, podania, wniosku, odwołania do Firm, Urzędów, Sądów, wypełnianie
różnego rodzaju druków, kwestionariuszy, formularzy itp.
 sprawy mało skomplikowane od 20 – 50 zł
 sprawy skomplikowane, wymagające analizy dokumentów, przepisów, internetu itp. 50 –
80 zł
4. Usługi sekretarsko – biurowe (wirtualna asystentka) dla firm, stowarzyszeń, freelancerów:
pomoc w prowadzeniu ksiąg, sporządzaniu ofert, marketingu, prowadzenie korespondencji
klienta itp. – 35zł/h
5. Inne usługi biurowe: ceny usług do negocjacji

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub propozycji – proszę o kontakt na adres
monika@namojejchmurze.pl

Pozdrawiam
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