OFERTA

AGNIESZKA
PAPAJ-ŻOŁYŃSKA

SOCIAL MEDIA
PODCASTY &
TRANSKRYPCJA
TŁUMACZENIA

WWW.WINGPERSON.PL

SOCIAL MEDIA
W CZYM MOGĘ CIĘ WESPRZEĆ?
Poprowadzę Twój profil w social mediach i
stworzę narrację, dopasowaną do potrzeb
Twojego klienta. Obsłużę fanpage w języku
polskim, angielskim lub rosyjskim. Zaplanuję
posty i przygotuję grafiki zgodne z identyfikacją
wizualną Twojej marki.

PAKIET BASIC

PAKIET OPTIMUM

PAKIET PREMIUM

10 godzin

15 godzin

20 godzin

750 zł

1100 zł

1400 zł

*Podane ceny są cenami netto.

Tworzę i obsługuję fanpage na FB
Zarządzam profilami na Instagramie, Twitterze i LinkedIn
Tworzę opowieści sprzedażowe w języku Twojego klienta
Przygotowuję treści w języku polskim, angielskim i rosyjskim
Planuję i publikuję posty na profilach społecznościowych
Tworzę notatki, opisy, biogramy na FB w trzech
Piszę, redaguję i optymalizuję pod SEO artykuły i inne treści
na WWW
Przygotowuję grafiki zgodne z identyfikacją wizualną marki
Zapewniam opiekę narracyjną nad Twoją komunikacją
biznesową

COPYWRITING

W CZYM MOGĘ CIĘ WESPRZEĆ?
Potrzebujesz angażujących treści na stronę
firmową? Chcesz stworzyć artykuły na blog,
opisy produktów i usług? A może planujesz
kampanię marketingową?

COPY STANDARD

COPY PREMIUM

1000 ZZS

PROJEKT INDYWIDUALNY

od 35 zł

od 180 zł

*Podane ceny są cenami netto

Treści na stronę do 3000 znaków
Artykuły na blog do 3000 znaków

JAKO COPYWRITER TWORZĘ:
Teksty na blog
Teksty publicystyczne/wywiady/recenzje
Treści na stronę WWW
Artykuły sponsorowane
Opisy produktów i usług

*Podane ceny nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wycena jest zawsze indywidualna.

TŁUMACZENIA
W CZYM MOGĘ CIĘ WESPRZEĆ?
Potrzebujesz tłumacza języka
rosyjskiego? Chcesz przetłumaczyć swoją
książkę, e-book lub prezentację? Szukasz
atrakcyjnych treści na stronę firmową? A może
chcesz stworzyć ofertę w języku obcym?

TŁUMACZENIA
STANDARD

TŁUMACZENIA
LITERACKIE

1800 ZZS

PROJEKT INDYWIDUALNY

od 60 zł
*Podane ceny są cenami netto

od 500 zł
Cena za arkusz tłumaczeniowy
Plan promocji i kontakt z autorem

TŁUMACZĘ Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO:
Utwory literackie
Dokumenty i procedury
Teksty publicystyczne i specjalistyczne
Strony WWW
Prezentacje/ulotki/borszury

*Podane ceny nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wycena jest zawsze indywidualna.

MONTAŻ I TRANSKRYPCJA
W CZYM MOGĘ CIĘ WESPRZEĆ?
Oferta obejmuje zadania z zakresu kompleksowej
obsługi podcastu, w tym montażu, edycji, opisów
meta, transkrypcji podcastów, redakcji oraz
przygotowania wpisu blogowego i postów do
mediów społecznościowych na podstawie
przetranskrybowanego tekstu.

PAKIET BASIC
PAKIET BASIC

PAKIET OPTIMUM
PAKIET STANDARD

PAKIET PREMIUM
PAKIET PREMIUM

297 zł
350 zł

547 zł
660 zł

997 zł
1280 zł

5 godzin
1 podcast do 30 minut

10 godzin
2 podcasty do 30 minut

20 godzin
4 podcasty do 30 minut

*Podane ceny są cenami netto
Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć VAT 23%

ZAKRES OFERTY:
Montaż i edycja nagrania (redukcja szumu, usuwanie błędów,
pomyłek wskazanych przez autora, usuwanie – w miarę możliwości
– dźwięków typu "yyy, eee, mmm", stuknięć, mlaśnięć, itp., dodanie
intro/outro przesłanych przez autora, wyrównanie poziomów
głośności – normalizacja, LUFS -16dB, kompresja).
Transkrypcja, redakcja i korekta podcastów.
Formatowanie tekstów pod WWW – lead i śródtytuły.
Dobór zdjęć z bezpłatnych banków zdjęć.
Optymalizacja tekstów pod SEO (tagi, frazy kluczowe, opisy meta).
Publikacja tekstów na WWW i na platformie podcastowej zgodnie z
ustalonym harmonogramem.
Przygotowanie zapowiedzi odcinka do mediów społecznościowych.

MONTAŻ I TRANSKRYPCJA
W CZYM MOGĘ CIĘ WESPRZEĆ?
Oferta obejmuje zadania z zakresu kompleksowej
obsługi podcastu, w tym montażu, edycji, opisów
meta, transkrypcji podcastów, redakcji oraz
przygotowania wpisu blogowego i postów do
mediów społecznościowych na podstawie
przetranskrybowanego tekstu.

PAKIET BASIC
PAKIET BASIC

PAKIET OPTIMUM
PAKIET STANDARD

PAKIET PREMIUM
PAKIET PREMIUM

297 zł
500 zł

547 zł
950 zł

997 zł
1800 zł

5 godzin
1 podcast 30 – 60 minut

10 godzin
2 podcasty 30 – 60 minut

20 godzin
4 podcasty 30 – 60 minut

*Podane ceny są cenami netto
Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć VAT 23%

ZAKRES OFERTY:
Montaż i edycja nagrania (redukcja szumu, usuwanie błędów,
pomyłek wskazanych przez autora, usuwanie – w miarę możliwości
– dźwięków typu "yyy, eee, mmm", stuknięć, mlaśnięć, itp., dodanie
intro/outro przesłanych przez autora, wyrównanie poziomów
głośności – normalizacja, LUFS -16dB, kompresja).
Transkrypcja, redakcja i korekta podcastów.
Formatowanie tekstów pod WWW – lead i śródtytuły.
Dobór zdjęć z bezpłatnych banków zdjęć.
Optymalizacja tekstów pod SEO (tagi, frazy kluczowe, opisy meta).
Publikacja tekstów na WWW i na platformie podcastowej zgodnie z
ustalonym harmonogramem.
Przygotowanie zapowiedzi odcinka do mediów społecznościowych.

TRANSKRYPCJA 30

W CZYM MOGĘ CIĘ WESPRZEĆ?
Oferta obejmuje zadania z zakresu wirtualnej
asysty, w tym transkrypcję podcastów poniżej 30
minut, redakcję oraz przygotowanie wpisu
blogowego na podstawie przetranskrybowanego
tekstu.

PAKIET BASIC
PAKIET STANDARD

PAKIET OPTIMUM
PAKIET OPTIMUM

PAKIET PREMIUM
PAKIET PREMIUM

297 zł
600 zł

547 zł
870 zł

997 zł
1100 zł

5 godzin
4 podcasty

10 godzin
6 podcastów

20 godzin
8 podcastów

*Podane ceny są cenami netto
Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć VAT 23%

ZAKRES OFERTY:
Transkrypcja, redakcja i korekta podcastów;
Formatowanie tekstów pod WWW - lead i śródtytuły;
Dobór zdjęć z bezpłatnych banków zdjęć;
Optymalizacja tekstów pod SEO (tagi, frazy kluczowe,
opisy meta);
Publikacja tekstów na WWW zgodnie z ustalonym
harmonogramem.

TRANSKRYPCJA 60

W CZYM MOGĘ CIĘ WESPRZEĆ
Oferta obejmuje zadania z zakresu wirtualnej
asysty, w tym transkrypcję podcastów powyżej 30
do 60 minut, redakcję oraz przygotowanie wpisu
blogowego na podstawie przetranskrybowanego
tekstu.

PAKIET BASIC
PAKIET STANDARD

PAKIET OPTIMUM
PAKIET OPTIMUM

PAKIET PREMIUM
PAKIET PREMIUM

297 zł
950 zł

547 zł
1400 zł

997 zł
1800 zł

5 godzin
4 podcasty

10 godzin
6 podcastów

20 godzin
8 podcastów

*Podane ceny są cenami netto
Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć VAT 23%

ZAKRES OFERTY:
Transkrypcja, redakcja i korekta podcastów;
Formatowanie tekstów pod WWW - lead i śródtytuły;
Dobór zdjęć z bezpłatnych banków zdjęć;
Optymalizacja tekstów pod SEO (tagi, frazy kluczowe,
opisy meta);
Publikacja tekstów na WWW zgodnie z ustalonym
harmonogramem.

USŁUGI DODATKOWE

OFERTA
Oferta obejmuje zadania dodatkowe, związane z
edycją i publikacją podcastów w sieci.

CENNIK
Odcinki do 30 minut
Montaż 1 odcinka – 140 zł
Transkrypcja 1 odcinka – 120 zł
Transkrypcja z redakcją – 180 zł
Odcinki powyżej 30 do 60 minut
Montaż 1 odcinka – 200 zł
Transkrypcja 1 odcinka – 240 zł
Transkrypcja z redakcją – 300 zł
Odcinki powyżej 60 minut
Montaż 1 odcinka – 250 zł
Transkrypcja – wycena indywidualna
Usługi dodatkowe
stworzenie grafik/okładek podcastu do social mediów
zgodnie z wytycznymi klienta – 60 zł
przygotowanie platform do publikacji z opisem podcastu
(Spreaker/Spotify/Podcast Addict/ YouTube) – 100 zł
przygotowanie intro do podcastu
(tekst + muzyka + montaż) – 120 zł
Montaż jednego odcinka trwa do 2 dni roboczych.
Montaż z transkrypcją i redakcją – do 5 dni roboczych.

OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY

Podstawą do podjęcia współpracy jest podpisana umowa, która gwarantuje
między innymi poufność danych i wszelkich informacji, które są mi
przekazywane.
Po podpisaniu umowy wystawiam fakturę zgodnie z wybranym przez
klienta pakietem roboczogodzin lub pakietem abonamentowym. Godziny
zliczam w programie Toggl (klient płaci tylko za realnie przepracowane
godziny). Jednocześnie udostępniam online plik, w którym klient ma wgląd
do stanu pakietu i tego, ile jakie zadanie zajęło mi czasu.
Zlecenia przyjmuję drogą mailową lub w Trello/Asanie. W nagłych
przypadkach dopuszczam przyjęcie zlecenia przez telefon lub Messenger.
Każdorazowo po przyjęciu zlecenia ustalamy czas na jego wykonanie.
Pracuję od poniedziałku do piątku. W tym czasie jestem dostępna mailowo
oraz w aplikacjach zewnętrznych (Messenger/Trello/Asana). Zadania zlecone
w piątek po godzinie 14:00 są realizowane w poniedziałek (w pilnych
przypadkach – do uzgodnienia z klientem).
Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 – 17:00, jednak z racji tego, że współpracuję z wieloma klientami, nie
zawsze mogę odebrać. Wówczas oddzwaniam w możliwym terminie.
Ponieważ pracuję z zespołem, część zadań będzie wykonana przez moje
asystentki (zawsze sprawdzone przeze mnie). Jednocześnie chciałabym
zapewnić, że są to osoby godne zaufania, które również podpisują ze mną
umowę poufności oraz powierzenia danych.
Podane stawki są stawkami na rok 2020. Jednocześnie zastrzegam sobie
możliwość ich zmiany, nie wcześniej jednak niż po 6 miesiącach regularnej
współpracy, o czym zawsze informuję z odpowiednim wyprzedzeniem.
Wszystkie ceny są cenami netto, wystawiam FV z 23% VAT.

O MNIE

AGNIESZKA PAPAJ-ŻOŁYŃSKA
Tłumacz, dziennikarka, copywriterka.
Jako Wing Person planuję Twoje treści
w Social Mediach. Tworzę podcasty,
transkrypcje i materiały promujące Twoją
markę. Jako tłumacz rosyjskiego zapewniam
wsparcie językowe dla Twojego biznesu!

TWOJA DODATKOWA PARA SKRZYDEŁ
kontakt@wingperson.pl

