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co nas wyróżnia?

Bezpieczeństwo 

Dla nas to bardzo ważne 
zagadnienie, z durną możemy 
powiedzieć, że nie odnotowa-
liśmy żadnego włamania do 
naszego oprogramowania. 

intuicyjność 

Tworzone przez nas strony  
internetowe mogą być 
obsługiwane przez osobę 
z  podstawowymi umiejętnoś-
ciami obsługi komputera, bez 
konieczności dodatkowego 
przeszkolenia. 

Kompleksowa oferta 

Oferujemy usługi powiązane 
z udową stron internetowych: 
hosting, pozycjonowanie, 
identyfikacja wizualna, copy-
writing – wszystko, co potrze-
bne, by nasi klienci otrzymali 
kompletny produkt, w  pełni 
spełniający ich oczekiwania. 

Strony
internetowe

Dla parafii, zakonów i instytucji religijnych

„Najważniejsza z możliwości, jakie daje komunikacja cyfrowa, 
dotyczy głoszenia Ewangelii”

Papież Franciszek



Od 2001 roku z pasją zajmujemy się projektowaniem i programowaniem stron internetowych. 
Ponad trzystu zadowolonych klientów świadczy o jakości naszych usług. 

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, które zdobyliśmy w tym okresie, oferujemy sprawdzone  
usługi o wysokiej jakości. Kultura osobista i przystępny język, w którym brak  
technologicznego żargonu ułatwiają realizację projektów. 

Naszym atutem jest intuicyjny system zarządzania treścią, tzw. CMS,  
który można przetestować na stronie: www.demo.wiara.org.pl.

Dane do logowania:  Użytkownik: demo  Hasło: iwskatowice

informacje ogólne

nasze
przyKłaDowe realizacje

Wiecej realizacji dostępnych jest pod adresem: www.wiara.org.pl w zakładce realizacje.

•  Bazylika św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu (szablon premium) www.bazylika.pl

•  Parafia św. Jacka w Radoszowach (szablon premium) www.parafiaradoszowy.pl

•  Parafia św. Franciszka w Bielsku-Białej (szablon premium) www.wapienica.wiara.org.pl

•  Parafia NP NMP I św. Michała Archanioła w Łasku (szablon premium) www.lask-sanktuarium.pl

•  Parafia św. Jacka w Katowicach (szablon3) www.swjacek.pl

•  Parafia św. Teresy od Dz. Jezus w Rybniku (szablon3) www.teresachwalowice.pl

•  Parafia MB Wsp. Wiernych w Piekarach Śl. (szablon3) www.dabrowkaparafia.wiara.org.pl

•  Parafia Zesłania Ducha Świętego w Lalikach (szablon3) www.laliki.wiara.org.pl

•  Parafia św. Jana i Pawła w Katowicach (szablon2) www.fara-dab.pl

•  Parafia św Jerzego w Goczałkowicach (szablon2) www.goczalkowice.wiara.org.pl

•  Parafia św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach (szablon2) www.wlodowice.wiara.org.pl

•  Parafia Św. Michała Archanioła w Łękawicy (szablon2) www.lekawica.wiara.org.pl

•  Parafia św. Rafała Kalinowskiego w Dąbrowie Górniczej (szablon1) www.kalinowski.wiara.org.pl

•  Parafia Świętego Kazimierza Królewicza w Kościelisku (szablon1) www.koscielisko.wiara.org.pl

•  Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego w Pszczynie (szablon1) www.milbo.wiara.org.pl

•  Parafia Świętej Anny w Katowicach - Janowie (szablon1) www.sw-anna.wiara.org.pl

•  Żywy Różaniec Archidiecezji Katowickiej  www.rozaniec.katowice.pl

•  Dom rekolekcyjny Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Szyrku www.szczyrk-caritas.pl

•  Dom Rekolekcyjny Diecezji Pelplińskiej w Białogórze www.dombialogora.pl

www.demo.wiara.org.pl
http://wiara.org.pl
http://wiara.org.pl/index.php%23realizacje
http://www.bazylika.pl/
http://www.parafiaradoszowy.pl/
www.wapienica.wiara.org.pl
https://www.lask-sanktuarium.pl/
http://www.swjacek.pl/
http://www.teresachwalowice.pl/
http://www.dabrowkaparafia.wiara.org.pl/
http://laliki.wiara.org.pl
https://www.fara-dab.pl/
http://www.goczalkowice.wiara.org.pl/
http://www.wlodowice.wiara.org.pl/
http://www.lekawica.wiara.org.pl/
http://www.kalinowski.wiara.org.pl/
www.koscielisko.wiara.org.pl
http://www.milbo.wiara.org.pl/
http://www.sw-anna.wiara.org.pl/
www.rozaniec.katowice.pl%0D
www.szczyrk-caritas.pl
www.dombialogora.pl


cenniK
wyKonania strony

Tworzymy strony internetowe na podstawie indywidualnych projektów graficznych oraz  
autorskich szablonów, które oferują doskonałą zależność jakości do ceny. 

•  indywidualny projekt graficzny 5000 zł 

•  szablon graficzny PREMIUM 3200 zł 
www.premium.wiara.org.pl

•  szablon graficzny 2 i 3 2600 zł 
www.demo2.wiara.org.pl 
www.demo3.wiara.org.pl

•  szablon graficzny 1 2000 zł 
www.demo1.wiara.org.pl

wyBrane opcje DoDatKowe
•  moduł liturgia  50 lub 100 zł / rok

•  dodatkowe animowane nagłówki  25 zł / szt.

•  automatyczne nagłówki (w zależności od okresu liturgicznego) 100 zł / rok

•  moduł nekrologi, chrzty, śluby  150 zł / szt.

•  kronika parafialna  400 zł

•  moduł prośby  200 zł

•  zmiana kolorystyki strony (w zależności od okresu liturgicznego)  150 zł

•  zarządzanie użytkownikami  150 zł

•  moduł ministranci 500 zł

•  powiadomienia PUSH 150 zł

•  moduł pielgrzymki 600 zł

•  moduł lektor 250 zł

•  wyskakujące okienko pop-up 150 zł

•  Google Analytics 80 zł

•  moduł aktualności diecezjalnych 250 zł

•  Facebook widget, moduł Twitter Papieża Franciszka 80 zł

•  domena pl - np. nazwa-parafii.pl 95 zł / rok

•  konto hostingowe od 120 zł / rok

•  zdjęcia, wirtualne wycieczki od 500 zł

strona internetowa - wersja poDstawowa

Powyższe pakiety uwzględniają responsywność strony (dostosowanie do urządzeń mobilnych – smartfonów i tabletów).
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Tech-Studio S.C. 32 733-39-42  biuro@tech-studio.pl

ul. Gliwicka 234/112  600-933-400 www.tech-studio.pl

40-860 Katowice 602-186-820

Dane
KontaKtowe

*wszystkie podane ceny są cenami netto

oferta
na zarząDanie e-cmentarzem 
E-cmentarz oferuje m.in. pełną ewidencję grobów, osób pochowanych i osób opiekuących się 
grobami. System nie wymaga tworzenia mapy cmentarza, gdyż wykorzystuje mapy Google - co 
z jednej strony pozwala na radykalne obniżenie kosztu wdrożenia i utrzymania, zaś z drugiej 
strony pozwala na integrację ze smartfonem.

Nasz produkt ułatwia także zarządzanie rozliczeniami za utrzymanie grobu. Udostępnia raport 
o zaległych i zbliżających się rozliczeniach. Może również przekazywać informację do opiekuna 
grobu o konieczności skontaktowania się z parafią. Ponadto wyświetla rocznice śmierci po-
chowanych osób przypadające w najbliższym tygodniu.

cenniK

start systemu  1500 zł

utrzymanie systemu  od 200 zł / rok
(zależne od ilości grobów)

wprowaDzenie DanycH Do systemu
•  import danych z programu FARA bezpłatnie
•  samodzielne wprowadzanie danych bezpłatnie
•  Koszt wprowadzenia rekordu przez naszych pracowników 

(zależna od stanu ksiąg parafialnych) 1,50 do 3,00 zł
Większość z naszych klientów wybiera jeden z nieodpłatnych wariantów.

przyKłaDowe wDrożenie systemu
Cmentarz w Chudowie  www.chudow.wiara.org.pl/cmentarz
Cmentarz w Brzozowicach  www.piotrpawel.eu/cmentarz
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