
Gwarantujemy wysokie pozycje, we wszystkich wyszukiwarkach 

internetowych, wykonanych przez nas prezentacji internetowych, 

poprzez ich dokładne zoptymalizowanie. Nasz zespół wykonuje 

interaktywne w pełni walidujące się responsywne prezentacje 

internetowe dla firm, obiektów turystycznych, wypoczynkowych oraz 

gospodarstw rolnych w najnowszych technologiach (HTML5 + CSS). 

Prezentacje zabezpieczamy certyfikatem bezpieczeństwa - SSL.      

  

 

 

 
 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Jeżeli szukacie kontaktów, klientów, partnerów biznesowych lub turystów  

z  terenów wschodniej i zachodniej Europy jak i z Polski, to mamy dla Państwa 

idealną ofertę. Zajmujemy się promocją i prezentacją internetową różnych 

podmiotów gospodarczych (obiektów i biur turystycznych, firm i gospodarstw 

rolnych) w Internecie cyrylicznym, europejskim oraz polskim. Wykonujemy 

responsywne prezentacje internetowe (strony internetowe) na samodzielnych 

subdomenach branżowych wraz z optymalizacją i tłumaczeniem tekstów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponujemy wykonanie w pełni responsywnej prezentacji internetowej 

Państwa firmy z emisją w Internecie cyrylicznym, europejskim i polskim 

na samodzielnych domenach z pełną ich optymalizacją i tłumaczeniem w wersjach 

językowych zaprezentowanych na kolejnej stronie. 

 

 

 

OFERTA SPECJALNA 

2021 



 Wersja językowa rosyjska 

Emitowana na domenie rosyjskiej 

.ru na serwerach w Rosji. 

https://nazwa-twojej-firmy.polfirms.ru    

 

 Wersja językowa ukraińska 

Emitowana na domenie ukraińskiej 

.com.ua na serwerach w Ukrainie. 
https://nazwa-twojej-firmy.polfirms.com.ua 

 

 Wersja językowa białoruska 

Emitowana na domenie białoruskiej 

.by na serwerach w Białorusi. 
https://nazwa-twojej-firmy.polfirms.by   

 

 Wersja językowa kazachska 

Emitowana na domenie kazachskiej 

.kz na serwerach w Kazachstanie. 
https://nazwa-twojej-firmy.polfirms.kz 

 

 Wersja językowa polska 

Emitowana na domenie polskiej 

.pl na serwerach w Polsce. 
https://nazwa-twojej-firmy.polfirms.pl 

 

 Wersja językowa słowacka 

Emitowana na domenie słowackiej 

.sk na serwerach w Słowacji. 
https://nazwa-twojej-firmy.polfirms.sk   

 

 Wersja językowa czeska 

Emitowana na domenie czeskiej 

.cz na serwerach w Czechach. 
https://nazwa-twojej-firmy.polfirms.cz 

 

 Wersja językowa litewska 

Emitowana na domenie litewskiej 

.lt na serwerach w Litwie. 
https://nazwa-twojej-firmy.polfirms.lt 

 

 Wersja językowa rumuńska 

Emitowana na domenie rumuńskiej 

.ro na serwerach w Rumuni. 
https://nazwa-twojej-firmy.polfirms.ro 

 

 Wersja językowa angielska 

Emitowana na domenie europejskiej 

.com na serwerach w Europie. 
https://nazwa-twojej-firmy.polfirms.com 

 

 Wersja językowa niemiecka 

Emitowana na domenie niemieckiej 

.de na serwerach w Niemczech. 
https://nazwa-twojej-firmy.polfirms.de  

 

 Wersja językowa hiszpańska 

Emitowana na domenie hiszpańskiej 

.es na serwerach w Hiszpanii. 
https://nazwa-twojej-firmy.polfirms.es  

 

 Wersja językowa włoska 

Emitowana na domenie włoskiej 

.es na serwerach we Włoszech. 
https://nazwa-twojej-firmy.polfirms.it  

 

 Wersja językowa francuska 

Emitowana na domenie francuskiej 
.fr na serwerach we Francji. 
https://nazwa-twojej-firmy.polfirms.fr  

 

 Wersja językowa węgierska 

Emitowana na domenie europejskiej 
.hu na serwerach na Węgrzech. 
https://nazwa-twojej-firmy.polfirms.hu  

 

 Dowolna wersja językowa 

Emitowana na domenie 
site.google.com na serwerach w Google. 
https://sites.google.com/view/polfirms-

nazwa-twojej-firmy 

 

Dodatkowo możliwa emisja wybranych innych wersji językowych 

z emisją na domenach tego kraju i serwerach na jego terytorium. 
 
Koszt autorskiego projektu z 

emisją w Internecie polskim to 

kwota 200 PLN w tym: 

- wykonania projektu prezentacji  

z autoryzacją u zleceniodawcy; 

- emisja polskiej wersji językowej, 

- zweryfikowanie pod względem 
walidacji CSS W3C HTML,  

- zoptymalizowanie dla wyszukiwarek 

Google, Yandex, Yahoo, Bing,  

- użyczenie domeny i hostingu, 

- zabezpieczone certyfikatem 

bezpieczeństwa – SSL, 

- emisja na pierwszy rok.  

 
 



Koszt emisji każdej kolejnej 

wersji językowej to kwota 50 

PLN netto 
 
Wszystkie szczegółowe ustalenia 

odnośnie wykonania i emisji prezentacji 

uzgadniamy bezpośrednio  

z zainteresowanym kontrahentem.  
 

Wszystkie przekazywane nam 

materiały tak graficzne jak i tekstowe 

muszą być wolne od praw autorskich,  
a także w pełni stanowić własność 

zleceniodawcy. W przypadku przekazania 

nam materiałów chronionych prawami 

autorskimi odpowiedzialność za ich 

przekazanie i wykorzystanie  
w prezentacji ponosi w pełni 

zleceniodawca.  

Ponadto przyjmujemy zlecenia na wykonanie stron internetowych z emisją na 

samodzielnych domenach i serwerach w wersjach językowych wybranego kraju. 

 
 

Zapraszamy do naszych katalogów: 
 

https://polfirms.pl https://pol-agro.pl https://polturizm.pl 

 

 

 
Przykłady emitowanych prezentacji: 
 
https://korczakisyn.polfirms.pl  

https://romanscy.pol-agro.pl  

https://liptakowka.polturizm.pl 

https://dal-kielce.polturizm.pl  

https://frogum.polfirms.pl  

https://debscy.pol-agro.pl 

 

 
 

 

Kontakt: 

 

Tel.: +48 698 068 148 

Tel.: +48 12 288 9797 
 

 

Zapraszamy do współpracy! 

 

AKTRU Sp. z o.o. 

32-020 Wieliczka, ul. Gdowska 22A 
NIP: 6831941323 
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