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OFERUJEMY...

USŁUGI INFORMATYCZNE

USŁUGI REKLAMOWE
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projektowanie, modyfikowanie i obsługa stron www
systemy informatyczne:  CMS, CRM i inne
hosting dla stron www
obsługa informatyczna firm

projektowanie wizytówek, materiałów reklamowych
litery przestrzenne
tablice reklamowe
wycinanie liter z folii samoprzylepnej
gadżety reklamowe
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W dzisiejszych czasach nie trzeba chyba nikogo przekonywać jak 
istotna i ważna jest własna strona w internecie. Jest ona nie tylko 
wirtualną wizytówką firmy, fundacji czy jakiejkolwiek innej instytucji. 
Stwarza ona możliwości szerokiej promocji Twojej działalności i dotarcia 
do wielu nowych odbiorców.

Stale powiększa się odsetek naszego społeczeństwa, dla którego 
internet jest podstawowym źródłem poznawania otaczającego nas 
świata. Strona www daje nieograniczone wręcz możliwości prezentacji 
własnej  dz iałalności  oraz  pozyskania nowych kl ientów, 
współpracowników czy kontrahentów.

Polecamy usługi naszej firmy jako sprawdzonego partnera 
biznesowego z bogatym doświadczeniem w realizacji najtrudniejszych 
zadań. Możemy się pochwalić bogatym portfiolio udanych realizacji oraz 
dziesiątkami zadowolonych klientów.

O NAS...

ADRES:
studiotomcom.pl - Tomasz Kajtoch

ul.ks. Pojdy 75a
44-238 Czerwionka - Leszczyny

woj. śląskie
(uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne 

umówienie terminu spotkania)

  tel. +48 32 44 00 940
  kom. +48 500 188 633
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Projektowanie stron www

Głównym profilem działalności firmy 
studiotomcom.pl jest pisanie stron internetowych 
(nazywane także projektowaniem lub tworzeniem 
stron internetowych). Projektujemy zarówno 
proste strony będące sieciowymi wizytówkami 
małych firm, jak i rozbudowane serwisy o 
znacznym stopniu złożoności.

Zapewniamy dla każdego zleceniodawcy 
szeroką pomoc w zakresie wyboru optymalnych 
rozwiązań technicznych, organizacyjnych i 
cenowych.

D o d a t k o w y m  a t u t e m  f i r m y  j e s t  
z a p e w n i e n i e  d l a  n a s z y c h  k l i e n t ó w  
konkurencyjnego cenowo hostingu dla stron 
internetowych. Tylko u nas roczny hosting dla 
Twojej strony kosztuje 150 złotych brutto. Inne 
firmy zajmujące się pisaniem stron www, oferują 
podobne usługi w cenie od 250zł.

INNE USŁUGI
Firma studiotomcom.pl z powodzeniem wykonuje także inne prace związane z 
szeroko pojętym tworzeniem stron internetowych. Przykładem takiej działalności są 
np. atrakcyjne wizualnie strony "O mnie" lub strony aukcyjne działające w ramach 
serwisów aukcyjnych takich jak allegro.pl czy ebay.com

NASI KLIENCI
Projektujemy strony zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla innych firm 
informatycznych w ramach podwykonawstwa.
Działamy zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym. Rozwinięte kanały komunikacji 
elektronicznej, pozwalają na wydajną i efektywną realizację nawet najtrudniejszych 
zadań z klientami oddalonymi nawet na setki kilometrów..
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SYSTEMY CMS

Postaw na szybkość i wygodę !!
Systemy typu CMS pozwalają osobie administrującej stroną internetową, na zarządzanie jej treścią bez 
konieczności ingerencji w kod źródłowy napisany w języku HTML lub PHP. Dzięki nim osoba nie znająca języka 
pisania stron internetowych HTML, może przy pomocy takiego narzędzia tworzyć własną stronę w sposób 
podobny jak edycja dokumentów w edytorze tekstu.

CMS dla stron opartych na bazie danych

studiotomcom.pl CMSAdministrator to 
wyjątkowo poręczny, wygodny i funkcjonalny 
system CMS przeznaczony do zarządzania 
stronami zbudowanymi w oparciu o bazę danych 
MySQL. Jego siłą jest optymalna konstrukcja - 
jest rozbudowany, a jednocześnie przejrzysty i 
bardzo przyjazny dla użytkownika, a praca za 
jego pomocą zbliżona jest do obsługi edytora 
tekstu.
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Dla naszych klientów oferujemy jedną z 
najbardziej  konkurencyjnych na rynku ofert 
hostingowych. Proponujemy naszym zleceniodawcom 
zakup wolnej powierzchni dyskowej przeznaczonej na 
instalację stron www oraz skrzynek pocztowych w cenie 
150 złotych rocznie (cena netto).

Mino niskiej ceny, parametry oferowanych usług 
hostingowych są wystarczające dla zdecydowanej 
większości witryn internetowych. Dla bardziej 
wymagających klientów istnieje oczywiście możliwość 
poszerzenia parametrów oferowanych kont.

IDEALNY HOSTING 
DLA TWOJEJ STRONY WWW

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA 
ZNALEŹĆ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

www.studiotomcom.pl

6



NASZE REALIZACJE:

...I WIELE, WIELE INNYCH

REALIZACJE

nasze realizacje można zobaczyć na stronie internetowej:

w zakładce: 

www.studiotomcom.pl

?www.wiggart.pl
?www.healthpoland.pl
?www.peakstaff.pl
?www.firma-kris.pl
?www.autoturek.pl
?www.dat.szczecin.pl
?www.wakacjegrupowe.pl
?www.osk-plonka.pl
?www.z-drozd.pl
?www.audio-high-end.com
?www.pwikcl.pl
?www.ekspresowykredyt.pl
?www.tatarczyk-instalacje.pl

?www.enaszemiasto.pl
?

?www.pcpr.rybnik.pl

?www.artshow-katowice.pl

www.ankar.net.pl

?www.trstudio.com
?www.profaska.pl
?www.kredytnet.eu

?www.profenglish.eu
?www.poradnia-czerwionka.pl
?www.chemko.biz.pl 
?www.winnica.studiotomcom.pl
?www.zss-leszczyny.pl 
?www.tadeko.pl

Wszelkie zapytania dotyczące wyceny produktów należy wysyłać mailowo na adres: 
poczta@studiotomcom.pl

Czas odpowiedzi przeważnie nie przekracza 1 dnia, jednak jeżeli wycena ma mieć „priorytet pilny" to 
prosimy o kontakt telefoniczny +48 32 44 00 940, +48 500 188 633
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USŁUGI REKLAMOWE

Oferujemy szeroko pojęte usługi reklamowe, począwszy od realizacji 
wizytówek, plakatów, gadżetów reklamowych, po litery przestrzenne, 
tablice reklamowe oraz banery.

projektowanie wizytówek, ulotek 
i innych materiałów reklamowych
litery przestrzenne
tablice reklamowe
wycinanie liter z folii samoprzylepnej
wizytówki
ulotki
plakaty
katalogi 
katalogi spiralowane
teczki ofertowe
papier firmowy

OFERUJEMY:
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OFERUJEMY (cd.):
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

notesy 
torby reklamowe
podkłady na biurko
płyty plexi
płyty PCV, Dibond, Hips 
płyty Styrodur XPS
banery
plakaty wieloformatowe
billboardy 
roll-up’y
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OFERUJEMY (cd.):
?

?

?

?

?

?

?

?

?

opakowania dvd
pocztówki
zaproszenia
pieczątki 
gadżety reklamowe
koszulki reklamowe (t-schirt, polo,itd.)
smycze
kalendarze
kubki

cd i 

NIE ZNALAZŁEŚ PRODUKTU, 
KTÓREGO SZUKAŁEŚ?

 - NAPISZ DO NAS, 
PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE 

OFERTĘ!

Wszelkie zapytania dotyczące wyceny produktów należy wysyłać mailowo na adres: 
 monikab@studiotomcom.pl

Czas odpowiedzi przeważnie nie przekracza 1 dnia, jednak jeżeli wycena ma mieć „priorytet pilny" to 
prosimy o kontakt telefoniczny + 48 539 093 297
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NIEKTÓRE NASZE REALIZACJE:

REKLAMY W PRASIE

LITERY PRZESTRZENNE

TABLICE REKLAMOWE
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KONTAKT:

USŁUGI INFORMATYCZNE

USŁUGI REKLAMOWE

Kontakt:

Kontakt:
Monika Bobrzyk

e-mail: monikab@studiotomcom.pl
kom. +48 539 093 297 

Tomasz Kajtoch 
e-mail: poczta@studiotomcom.pl

 gg: 6332724
skype: tomcom_tk

tel. +48 32 44 00 940
kom. +48 500 188 633


