
Propozycje Ogólne

                                    
Tu można dodawać notatki, propozycję, które dotyczą ogólnie strony.
W sekcji "Strony" dodajemy notatki dotyczące poszczególnej podstrony ;) 

Kto: N. Kozak (Pomysł Wiktora)
Data: 16/02/2023
Treść: W menu powinniśmy dodać odnośnik do strony głównej.

Kto: N. Kozak 
Data: 20/02/2023
Treść: Pomagamy w procesach rejestracji spółki, JDG, działalności w UK. 
JDG za darmo, reszta płatna.

Kto: N. Kozak 
Data: 20/02/2023
Treść: Przyjmujemy podmioty z przeniesienia, nie tylko nowych klientów. 

Kto: N. Kozak 
Data: 20/02/2023
Treść: Czy lepiej JDG i zarejestrować się do VAT UK czy stworzyć łańcuch JDG + LTD

Kto: N. Kozak
Data: 20/02/2023
Treść: Gdy prowadzisz działalność to przeanalizujemy twoją sytuację i przygotowujemy rozwiązania do 
twoich potrzeb. 

Kto: N. Kozak
Data: 20/02/2023
Treść: Przeanalizujemy twój indywidualny przypadek, odpowiemy na pytania i przygotujemy możliwe 
scenariusze/rozwiązania od strony księgowej. 

Weryfikacja klienta, zapoznanie się z case'm (zapozna się z twoją sytuacją)1.

Odpowiadasz na pytania dot. księgowości, wspólnie omawiamy możliwe rozwiązanie (odpowie 
na twoje pytania)

2.

(Przygotuje alternatywne rozwiązania)3.

Przygotowanie oferty od ręki lub po omówieniu z Gabrielem (Przygotuję ofertę do twoich potrzeb)4.



Kto: K. Czesak
Data: 28/02/2023
Feedback: Zastanawiam się, czy nasze logo nie jest trochę za małe w stosunku do reszty elementów 
na naszej stronie. Wydaje mi się malutkie w porównaniu do wielkości czcionki np. na tej stronie

Kto: K. Czesak
Data: 28/02/2023
Feedback: Z kolei na duży plus myślę, że jest u nas przejrzystość na tej stronie, porównuje sobie to ze 
stroną np. takiej firmy , gdzie jest tyle tego tekstu nawalone, że ciężko się na tej 
stronie odnaleźć i ogarnąć co to w ogóle jest.

https://mindlab.pl/

https://mindlab.pl/


Myślę, też o tych separatorach u nich, czy u nas coś takiego można wyraźniej zaznaczyć na stronach, 
gdzie przechodzimy z jednej części do następnej i czy można to zrobić np. zmieniając lekko odcień tła 
w każej nowej sekcji

                        



Strony (Tutaj Instrukcje - Poniżej spisu treści)

                                    
Zamysł:
Private ( ) - Po wkliknięciu się w taska z waszym imieniem i 
nazwiskiem napisałem do Was indywidualne komentarze :D

Propozycja formatu zapisywania wpisów:

Kto: Autor
Data: Data posta
Feedback: Co poprawić, propozycja, pomysł. 
Przykład: W przypadku, gdybyście zauważyli coś na naszej stronie, bądź innej stronie. Tu można 
wrzucić screen, propozycję grafiki.

                        

https://app.clickup.com/t/862j4h0v0

https://app.clickup.com/t/862j4h0v0


Landing Page

                                    
Kto: Kamil
Data: 28/02/2023
Feedback: Nie jestem pewien jak będzie w wersji końcowej, ale zastanawiam się czy możemy 
swobodnie na naszej stronie dać info, że oferujemy doradztwo, bo może być blisko kojarzone do 
doradztwa podatkowego

Z tego co wiem, to mocno informujemy nowe osoby na stażu aby unikały zwrotu doradztwo podatkowe 
jak np. rozmawiają z klientami, ponieważ nie jesteśmy doradcami podatkowymi to nie możemy takich 
usług oferować. Nie jestem pewien jak mocno to w tym wypadku by to było tutaj problematyczne. Może 
@Zuzanna wiedziałaby lepiej czy w PL też z tym słowem należy uważać

Dodatkowo, pierwsze co mi przyszło na myśl, jak widziałem ten obszar strony to, żeby kliknąć w te 
rzeczy, bo przypominają przyciski i dowiedzieć się, co my mamy na myśli, przez "planowanie" 
przykładowo. Czy mamy zamiar lub chcielibyśmy jeśli taka możliwość jest stworzyć z tego obszaru 
przyciski, które po wciśnięciu odsyłały by do tekstu z większą ilością informajcji?

Kto: Kamil
Data: 28/02/2023
Feedback: Zastanawiam się czy nie warto zastosować jednolitej kolorystyki, bardziej idącą właśnie w 
niebieski czy fiolet na całości strony? Wydaje mi się, że ten pomarańczowo/żółty nie do końca pasuje



                        



                        



                        



                        



                        



Blog

                                    
Kto: Kamil 
Data: 28/02/2023
Feedback: Ogólnie myślę, że tutaj jest super układ tej strony, te odsyłacze do konkretnych wpisów na 
blogu są świetne według mnie. Zastanawiam się tylko nad grafiką w tle tutaj

Na innych podstronach mamy tematyczne obraziki, jakiś długopis i notes, ludzie w biurze. Tutaj 
natomiast jest abstrakcja, nie wiem czy tutaj jeszcze myślicie czy coś innego dodać, ale może warto 
dodać jakąś grafikę gościa/babeczki siedzących przy laptopie (z widokiem na twarz tej osoby np.) tak 
aby wyglądało, że profesjonalista piszący jakiś artykuł, gdzie zanim w tle jest jakaś półka z książkami 
podatkowymi lub coś takiego?

                        



                        



Kontakt

                                    
S. Piontek

Korzyści:

Pytania:

Kto je przeprowadza:

Jak się umówić?:
Odnośnik do setmore

Jak ta konsultacja wygląda?

Jak Klienta zachęcić?

Indywidualna analiza sprawy1.

Propozycja rozwiązań dopasowanych do przypadku Klienta2.

Oferta współpracy dopasowana do Twoich potrzeb3.

Jest całkowicie BEZPŁATNA 4.

Pytania księgowe XD Nie doradztwo1.

Pomoc w wyborze formy opodatkowania; omówienie ZUS; omówienie rejestracji do VAT; jeżeli 
sprzedaż towarów to wątek kasy fiskalnej; jeżeli wracasz zza granicy to ulgę na powrót; jeżeli 
współpraca z byłym pracodawcą to omówimy ograniczenia z tego tytułu

2.

Dobre pytanie XD Ogólnie jesteśmy nazywani "specjalistami", a nie konsultantami i nacisk jest na 
te słowo, ponieważ jest bardziej chwytliwe. Może być, że specjalista ds. księgowości PL/UK itd.

1.

Zapoznanie z indywidualną sytuacją klienta1.

Przedstawienie możliwych rozwiązań2.

Odpowiedź na Twoje pytania3.

Przygotowanie oferty dopasowanej do Twoich potrzeb4.

jest bezpłatna•

indywidualne podejście do każdego klienta•



Co zamieścić?

                                            

                        

moduły z animacją zdecydowanie jakieś•

proste przekierowanie do setmore•

numer kontaktowy do sekretariatu•



                        



                        



Ryczałt

                                    
Czy tworzymy dedykowaną stronę pod ryczałt, aby przedstawić jego zalety ile możesz z nami 
zaoszczędzić?

Ogólnie nasze obecne zakładki dotyczą bardziej formy prawnej, niż formy opodatkowania. 

                        


