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UWAŻAJ Z KIM ROZPOCZYNASZ
WSPÓŁPRACĘ

JAK UNIKNĄĆ
PUŁAPEK PRZY
STRONACH
WWW.

Dowiedz się jak wykonać stronę internetowąw oparciu o rzetelną, bezpretensjonalną
i bezpieczną współpracę.

Sprawdź jak wybrać profesjonalnegowykonawcę, który zapewni Tobie dobre efekty,
nie ucieknie z zaliczką i nie zostawi Ciebie z ręką w nocniku.

https://ajmer.pl
https://ajmer.pl/portfolio
https://ajmer.pl/portfolio
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Wielu potencjalnych klientów, zwłaszcza tych którzy pierwszy raz podchodzą do
współpracy na projektach www i nie mieli wcześniej okazji otrzeć się o nierzetelnych
wykonawców, jest przekonanych, że nie ma co przepłacać za projekt www. Skoro jest
tylu wykonawców reklamujących się i gotowych do pracy a rozstrzał cenowy potrafi
być czasami znaczny nawet w tysiącach złotych to po co brać tam gdzie jest drożej,
skoro to w sumie „ten sam” produkt?

Otóż nie ma nic bardziej mylnego. Strona www to nie szampon danej marki czy długopis
konkretnegomodelu, który kupujemy tam gdzie taniej bo wtedyma to jakieś
uzasadnienie. Bowiem strona internetowa nawet wyceniona podobnie w rękach
każdegowykonawcy będzie diametralnie innym produktem.Wynika to z:

1. Umiejętności wykonawcy

2. Jego organizacji pracy

3. Doświadczenia

4. Mocy przerobowych

5. Zaplecza narzędziowego.

Twoim Priorytetem jako klienta, jest trafienie na takiegowykonawcę, który sprosta
twoimwymaganiom, nie będzie ci opowiadał, że się nie da lubw najgorszym
przypadkuweźmie zaliczkę i wykona pracę nienależycie lub nie wykona jej wcale.

Przedstawiamy zatem zestaw kluczowych zasad jakimi należy się kierować przy
wyborze wykonawców na projekty www.

1. UPEWNĲ SIĘ, ŻE PRACUJESZ Z ZESPOŁEM...
...a nie mało doświadczonymwykonawcą, podającym się za zespół.

Może to się wydać paradoksalne ale na podstawie wielu lat jakie spędziliśmy pracując
freelancersko jak również zespołowo, dobrze wiemy, że jedenwykonawca nie osiągnie
takich rezultatów jak grupa specjalistów. Dotyczy to
zarównomocy przerobowych jak i wszechstronności we
wszystkich sferach projektu, rzutujących na jego jakość i
termin realizacji.

Wyobraź sobie, że zlecasz duży projekt człowiekowi,
któryma być zarówno dobrym grafikiem, programistą,
artystą, tekściarzem a po realizacji jeszcze być na
zawołanie i obsługiwać Tobie stronę i skutecznie
reklamować. Czyli tak zwany człowiek orkiestra.
Gwarantujemy, że napotkasz takich, którzy obiecają
Ci, że zrobią to wszystko profesjonalnie. I to już powinno
budzić Twoje wątpliwości. Nie ma fachowca, któremu by
starczyło życia do nauczenia się wszystkiego tym
bardziej z szeroko pojętej gałęzi jaką jest informatyka.
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Doświadczonywykonawca bez portfolio jest jak pojazd bez kół.

Jeśli wykonawcama doświadczenie w robieniu jakościowych projektów to na pewno
może jakieś pokazać lub pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, któremoże przełożyć
na Twój serwis. Jest to istotne zwłaszcza wtedy gdy poszukujesz konkretnego
rozwiązania, mechanizmu na stronie i warto nawiązać współpracę z wykonawcą, który

takie rozwiązanie już projektował i może wskazać
przykłady zastosowania w poprzednich pracach.

Jeśli natomiast słyszysz tłumaczenia, typu: „robiłem ale
już nie ma tego w Internecie” lub „klient zamknął
działalność” itp. to już alarm powinien się uruchomić i to
głośno:). Każdy szanujący swoją pracę wykonawcama
zapisane lepsze projekty także w prywatnych
repozytoriach, któremoże udostępnić.Więc nie daj się
naciągnąć jeśli nie masz nawet wizualnie jak porównać
sobie dotychczasowej pracy wykonawcy ze swoimi
oczekiwaniami. To tak jakby zgłaszał się na rozmowę o
pracę kandydat z rzekomym dużym doświadczeniem,
którego nie ma jak potwierdzić bowszyscy poprzedni

pracodawcy się pozamykali i już nie istnieją:) Niezbyt wiarygodnawizytówka takiej
osoby nieprawda?

2. SPRAWDZAJ PORTFOLIO.

Dlaczego zatem zespoły są bardziej wydajne?

Bo zwykle nie obiecują gruszek na wierzbie i proponują rozwiązania jakie są w stanie
technologicznie wykonać. Projekt w agencjach, gdzie pracuje zespół przechodzi przez
wiele oczu i testów dzięki czemu jest mniejsza szansa na błędy projektowe i rzadziej
napotkasz scenariusz, w którymmusisz wytykać wykonawcy błędy, które popełnił.
Freelancerzy i jednoosobowi wykonawcy często wykonują pracę na szybko, niechlujnie,
ponieważ robią projektymasowo za niską cenę.W efekcie, w dobie kolejnego
oczekującego projektu nie spędzają raczej czasu na obsłudze i pomocy technicznej dla
klienta po pobraniu płatności.Wiemy to z doświadczenia, bo wAjmer każdego roku
obsługujemy średnio 25-30 klientów, którzy trafiają do nas ze scenariuszem: „miał
zrobić profesjonalnie a proszę zobaczyć jak wyszło”. Zadbaj o to aby ten scenariusz nie
spotkał Ciebie.
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Załóżmy, że kierujesz się niską ceną. Czy aby na pewno jesteś w stanie skorelować niską
cenę z jakością wykonywanej pracy przez wykonawcę?Mamy propozycje, wejdź sobie
na portfolio firm, pracujących dla dużychmarek, których rozwiązania na pewno trochę
kosztują i porównaj z portfolio wykonawcy,
reklamującego „wypasione” strony za 200 zł komplet.
Gwarantuję, że nie musisz być znawcą stron i technologii
aby na pierwszy rzut oka zobaczyć różnice w poziomie
realizacji. Wiesz wAjmer od lat staramywykonywać
projekty najlepiej jak się da, dbając o szczegóły i detale.
Jeśli klient potrafi docenić naszą pracę, otrzyma projekt,
którego nie powstydzi się nawet największa firma z jego
branży. Jeśli szuka taniego rozwiązania, to proponujemy
zainwestowanie w co innego chyba, że jego rynek nie
wymaga zbytniego profesjonalizmu a strona nie stanowi
istoty działalności firmy.

3. RELACJA CENA=JAKOŚĆ

Pytaj o umowę, podpisanie zlecenia, czy jakikolwiek dokument, który zobowiąże
wykonawcę do należytego, terminowegowykonania pracy a przedewszystkim do

przekazania Tobie prawwłasności do projektu.

Dlaczego to zalecamy? Bo zawszemusisz mieć
dokument, na podstawie któregomożesz wyciągnąć
konsekwencje w razie gdybywykonawcy zachciało się
np. wziąć zaliczkę i nie wykonać zlecenia lub zrobić
niezgodnie z umową. Współpraca oparta o scenariusz
typu: „DOGADAMY SIĘ” bez umowy daje wykonawcy
otwartą furtkę do porzucenia zlecenia czy niewykonania
go wcale.Wówczas egzekwowanie takich ustaleń jest
bardzo trudne bez podstawy pisemnej.

4. UMOWA I PRAWA WŁASNOŚCI

Warto sprawdzić czy wykonawca tworzy strony na
oryginalnych projektach graficznych i nie używa
gotowych darmowych szablonów lub kupowanych.
Strony budowane na oryginalnej grafice sąmniej
obciążone, posiadają mniej zbędnychmodułów
odpowiedzialnych za sterowanie wyglądem, które
obciążają czas ładowania i przedewszystkim dają
unikalność firmie w sieci. Mało tegowykonawca, który
korzysta z gotowych szablonów często nie potrafi
kodować, w związku z tym prośby np. o przeniesienie lub
edycje niektórych standardowych elementówmogą
zakończyć się niepowodzeniem i frustracją.

5. TECHNOLOGIA
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To, że czynność ta jest zadaniemwykonawcy brzmi
dosyć oczywiście ale wielu klientów z jakimi się
spotkaliśmymiało właśnie ten problem. Otóż otrzymali
kopie plików, któremieli sobie jakoś samodzielnie
zainstalować na serwerze bowykonawca się tym nie
zajmuje. To oznacza dodatkowe koszty. Dlatego upewnij
się czy wykonawcama pojęcie o hostingach, konfiguracji
serwera, domeny. Są to elementy często niezbędne do
prawidłowego uruchomienia strony.

Upewnij się czy wykonawca poza wykonaniem projektu,
oferuje gwarancję, wsparcie, szkolenie i
należyte przygotowanie Ciebie do zarządzania
projektem. Nie chcesz sytuacji, kiedy po zapłaceniu za
projekt www dowiadujesz się, że dodatkowe
przeszkolenie lub pomocw zarządzaniu nie wchodzi w
grę. Ty nie masz jak się dostać na stronę a wykonawca
nie odbiera telefonu lub żąda dodatkowej płatności za
każdąminutę wsparcia po rolizczeniu projektu.

6. INSTALACJA STRONY

7. WSPARCIE POWDROŻENIOWE

8. ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ SEO,
UŻYTECZNOŚCI STRON, WIEDZA

MARKETINGOWA
Dodatkowy atut u firmy, bowiem nie wszyscy
projektanci stron wwwmają wiedzę na temat
marketingu internetowego.W efekcie projekt strony
internetowej jest tworzony bez żadnej koncepcji
i mechaniki dostosowanej do przeglądarek
oraz wyszukiwarek. Efekt jest taki, że aby dobrze
wypozycjonować czy zareklamować stronęmusisz
szukać kolejnej firmy, która podejmie jej dostosowanie
w dodatkowych kosztach. Pytaj czy wykonawca
posiada wiedzę w tym zakresie i może wykonać dla
Ciebie ekspertyzę jak zrobić projekt aby dobrze
prosperował w sieci.
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Doświadczeni wykonawcy z definicji będą drożsi. Ci,
którzy zaczynają lubmają krótki staż będą oferować
niskie ceny aby pozyskać zlecenie i klienta do portfolio.
To zwykle jednak odbija się na jakości projektu prędzej
czy później. Nie kieruj się tylko ceną, kieruj się
doświadczeniem, proś o portfolio, sprawdź od kiedy
wykonawca prowadzi działalność. Im dłużej, tym
większąmasz pewność współpracy ze stabilną firmą.
Wszystko co pozwoli zweryfikować staż
i doświadczenie wykonawcy pomoże Tobie uniknąć
niemiłych niespodzianek.

9. DOŚWIADCZENIE

Sprawdzaj opiniewykonawcy, dobrymmiejscem jest Google, wizytówka firmowaw
wyszukiwarkach. „Pogogluj” zobacz co byli klienci piszą o nim, jakie wystawiali opinie

referencje.

W historii firmy, która wiele lat pracuje na rynku
i wykonuje dużo projektówmogą trafić się też opinie
niepochlebne. Idąc dalej, w dzisiejszych czasachmało
możliwym jest aby w trakcie wieloletniej działalności nie
trafić na przynajmniej jednego klienta, u którego
wszystko co dobre wśród innych, dla niego jest złe, w
myśl zasady „nie da się dogodzić wszystkim”. Tego się nie
ominie, ale jeśli opinii negatywnych owykonawcy jest
dużo i są one powtarzalne, zwłaszcza te dodawanew
ostatnich dniach, miesiącach, to gdzieś zawsze to ziarnko
prawdy leży i należy zachować czujność.

10. OPINIE

PODSUMOWANIE
Powyższe to jedne z wielu wytycznych jakimi można kierować się przy wyborze
wykonawcy. So one zebrane na podstawie problemów jakie mieli klienci na przestrzeni
lat zanim przeszli z realizacją do naszej firmy.

Stosując te 10 zasadweryfikacji w znaczny sposób podniesiesz szansę na znalezienie
rzetelnegowykonawcy oraz zaoszczędzisz na budżecie i nerwach.

https://www.google.com/maps/place/Ajmer+Agencja+Interaktywna,+Strony+Www,+Pozycjonowanie/@51.4076059,21.1311393,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47185ec5a702e1e3:0x56e0b5fa2284fc4e!8m2!3d51.4076059!4d21.133328
https://ajmer.pl
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Dziękujemy za przebrnięcie do końca, zachęcamy także do zapoznania się z naszym
uzupełniającym poradnikiem pt:

„KLUCZOWEELEMENTY PROJEKTUWWW”

Jeśli jeszcze go nie pobrałeś, zrób to teraz klikając tutaj -->

PODZIĘKOWANIE.

https://ajmer.pl/poradniki/kluczowe-elementy-www.pdf

