
Profesjonalne strony WWW

Usługa Cena 
netto / rok

STRONA WWW ( bez limitu wielkości i transferu danych) 290

KONTO E-MAIL ( bez limitu wielkości skrzynki ) 290

STRONA WWW + KONTO E-MAIL 400

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom firma SoftCream uruchomiła nową usługę w serwisie 
internetowym programu Notaris. Usługa - strony www dla Notariuszy służy do prezentacji informacji 
o naszych Klientach - notariuszach i kancelariach notarialnych, w popularnej domenie 
NOTARIAT.PL Dzięki tej usłudze Klienci mają łatwy dostęp do informacji o kancelarii, lokalizacji i 
kontaktach a strona internetowa notariusza ma wysoką pozycję na listach w wyszukiwarkach.

Zaletą nowej usługi jest:  

unikalna nazwa domeny (łatwo rozpoznawalna przez klientów kancelarii), szybkie 
uruchomienie strony www (zaledwie kilka minut), natychmiastowy efekt końcowy w 
postaci podglądu gotowej strony oraz niska cena.  

Dokonując zakupu wybranej usługi otrzymujecie Państwo kompleksowe rozwiązanie: gotowy szablon 
graficzny witryny internetowej, pomoc grafika, zawartość merytoryczną (którą oczywiście można 
dowolnie zmieniać), konto e-mail o unikalnym adresie, pomoc w uruchomieniu strony oraz 
optymalizację strony pod kątem pozycjonowania (zgodnego z wymogami nowej Uchwały KRN).  

Zamówienia 
tel. 22 867-80-00, 695-610-781 

http://notariat.pl/program-notaris/profesjonalne-strony-www

Uwagi: każdy notariusz musi dokonać zamówienia (rejestracji) oddzielnie, numery NIP (kancelarii i notariusza) służą 
tylko do identyfikacji i nie są publikowane w serwisie internetowym, wybrany szablon serwisu internetowego (układ 
graficzny) może być dowolną ilość zmieniany. Przykładowe szablony stron www w serwisie Notariat.pl 

http://notariusz.notariat.pl  http://notariusz001.notariat.pl http://notariusz002.notariat.pl 
http://notariusz003.notariat.pl http://notariusz004.notariat.pl http://notariusz005.notariat.pl  
http://notariusz006.notariat.pl http://notariusz007.notariat.pl http://notariusz008.notariat.pl  

Jeżeli żaden z proponowanych szablonów graficznych Państwu nie odpowiada chętnie opracujemy 
nową grafikę strony, zgodną z życzeniem Klienta.  

Możliwe jest także uruchomienie serwisu internetowego w dowolnej innej domenie, będącej 
własnością kancelarii, przekierowanie adresu ImięNazwisko.notariat.pl na istniejącą stronę www 
kancelarii, jak również opracowanie unikalnego serwisu internetowego (układ graficzny, zawartość 
merytoryczna, optymalizacja w zakresie pozycjonowania zgodnego z wymogami nowej Uchwały 
KRN) od podstaw, wg projektu Klienta.  

Istnieje również możliwość przeniesienia istniejącej strony www kancelarii na nasze serwery.
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