
Oferta www.grodzkistudio.pl
 Telefon 668 548 905

 E-mail grodzki@grodzkistudio.pl

 Skype grodzkimarketing

 Adres: Piastowska 3, 22-100 Chełm (Lubelskie)

Projektowanie stron www i reklama internetowa

Nasza oferta składa się z kilku elementów. Najważniejsze dla nas są reklamy internetowe. 
Projektowanie stron www i pozycjonowanie, reklamy Google Ads, prowadzenie Facebooka. Tutaj 
mamy największe doświadczenie. To gwarancja zadowolenia. Jakie są nasze realizacje? 
Profesjonalne! Tutaj nie ma miejsca na błędy. Naprawdę warto! Profesjonalne raporty, czytelne 
umowy, faktura VAT! Strona zaprojektowana na urządzenia mobilne, szybka, stabilna, bezpieczna, 
nowoczesna. RODO i regulamin w cenie. Możliwość wzięcia udziału w projektowaniu strony. 
Pomoc w przygotowaniu tekstów. Strona, która sprzedaje!

Szkolenia, coachingi, warsztaty

W dalszej kolejności szkolenia komputerowe i nie tylko. Szkolenie z projektowania stron www, 
projektowania gier komputerowych, czy biznesowe coachingi oraz warsztaty artystyczne i kurs 
relacji damsko-męskich. Robimy też szkolenia z obsługi komputera dla osób starszych. Coaching to
nowa rzecz i będę się tego uczyć w najbliższym czasie. Jak na razie przerobiłem parę książek. 
Jednak uważam, że można wiedzieć więcej w tym temacie. W roku 2023 będę profesjonalnym 
coachem. Warsztaty artystyczne nawiązują do moich zainteresowań, mam doświadczenie. 
Projektowanie gier komputerowych to dla mnie najważniejsza sprawa. Wyzwanie strategiczne. 
Celem coachingu jest praca nad Twoim życiem. Zarówno w sferze biznesowej/zawodowej, jak i 
relacji z innymi ludźmi. Pracujemy nad Twoim planem na całe życie i innymi ważnymi sprawami 
takimi jak np. nawyki, czy uczucia. Weź udział w naszym szkoleniu, coachingu, czy warsztacie 
twórczości. Ucz się efektywnie – od eksperta! Otrzymasz na koniec certyfikat i materiały do 
przerobienia. Najlepsze materiały. Wystartuj z przewagą i nie zmarnuj swojej szansy! 
Sprawdzone rozwiązania. Wiedza z wielu książek i kursów. Szkolenia ciekawe i w miłej 
atmosferze. Zacznij z przewagą!

Wydawnictwo książkowo-muzyczne

W ofercie znajduje się również wydawnictwo książkowo-muzyczne. Jak na razie jest to mikro-
wydawnictwo. Pozyskałem jedną klientkę. Promuję dzieła na naszych kanałach internetowych i na 
giełdzie Lublin oraz w księgarniach. Duże znaczenie ma fakt, że w wydawnictwie tworzę własne 
projekty. W najbliższym czasie pojawi się ich kilka. Wydawnictwo pozwoli Ci na więcej czasu dla 
rodziny. Zajmiemy się promocją i wsparciem motywacyjno – rozwojowym. Egzemplarze autorskie.
Szybka realizacja. Profesjonalne raporty. Umowa i wypłata każdego roku. Dodatkowe źródło 
dochodów, czy pasja to sprawa warta uwagi! Twoja twórczość będzie sprzedawać się przez lata. 
Możesz sprawdzić nasze dzieła w internecie – Czesława Kraśnianin, Mały Dewiant.

mailto:grodzki@grodzkistudio.pl
http://www.grodzkistudio.pl/


Przykładowe szkolenie biznesowe:

 coaching 1 godzina
 mentoring 1 godzina
 materiały 1 godzina
 biznes plan 1 godzina
 prezentacja 1 godzina
 wstęp i zakończenie 30 minut
 interakcja 30 minut
 moja historia 30 minut
 pytania i odpowiedzi 30 minut
 dodatkowo bonusy 

Nasze aktualne szkolenia:

Projektowanie stron WWW – 3000 zł, jeden dzień szkolenia, + materiały

Projektowanie gier komputerowych – 3000 zł, jeden dzień szkolenia, + materiały

Coaching – 1 sesja 2000 zł/osoba, kolejna sesja 1000 zł, sesje miesięczne 500 zł / 1 miesiąc

Szkolenie z relacji damsko-męskich dla mężczyzn – 1000 zł, parę godzin, z wyjściem na miasto

Obsługa komputera i telefonu dla osób starszych – 1000 zł, parę godzin + materiały

Warsztaty z twórczości – 1000 zł, jeden dzień

Usługi specjalne (aktywne)

 malowanie obrazów na zamówienie – z przekazaniem praw majątkowych
 projektowanie gier na zamówienie – z przekazaniem praw majątkowych
 pisanie książek na zamówienie – z przekazaniem praw majątkowych
 tworzenie muzyki na zamówienie – z przekazaniem praw majątkowych
 pisanie tekstów reklamowych i nie tylko – od 100 zł za jedną stronę
 prowadzenie Facebooka – 5 tysięcy za 1 rok, cena do negocjacji w zależności od oczekiwań
 projektowanie logo – od 500 zł
 obróbka filmów – od 50 zł, w zależności od ilości scen
 konsulting biznesowy/artystyczny/relacji – od 500 zł
 animacje, zdjęcia lub grafiki – od 50 zł, w zależności od oczekiwań
 wyszukiwanie informacji – od 50 zł
 projektowanie rzeczy – możliwe, że niedługo będę gotowy
 inne usługi – zawsze możesz zapytać



Atrakcyjne pakiety – rabaty 2021

Pakiet Firmowy– coaching 2000 zł + strona internetowa 2000 zł + pozycjonowanie 2000 zł + 
Google Ads 2000 zł = 6000 zł (zawiera rabat 2 000 zł)

Pakiet Sens – wydawnictwo 2000 zł + szkolenie 3000 zł = 4000 zł (zawiera rabat 1000 zł)

Pakiet Marzenie – pakiet Biznes Start 8000 zł + pakiet Biznes Pro 5000 zł = 13000 zł (rabat 5000
zł) = 8000 zł!

Nadawaj sens życiu z Grodzki Studio:

 proste umowy
 szybka realizacja
 gwarancja pozyskania klienta
 gwarancja zadowolenia ze współpracy
 będziesz bogatszy o nowe doświadczenia
 raporty
 prezenty dla klientów
 duża szansa na zwrócenie się inwestycji
 miła obsługa
 narzędzia do pracy
 wsparcie motywacyjne
 możliwość poszerzenia współpracy
 Grodzki Studio rośnie!
 wspólne projekty
 przeszkolenie z obsługi
 poznaj świat marketingu!

Jesteśmy twórcami i czarodziejami! Rozpocznij nowy, lepszy etap swojej podróży…



Współpraca z Grodzki Studio

Podajemy Ci pomocną dłoń!

W naszej ofercie znajduje się platforma kursów. Możesz tam publikować własne kursy i 
zarabiać na uczniach 50% od każdego kursu! Chciałbym, aby były to głównie kursy związane z 
informatyką, biznesem i sztuką. Ze sprawami, które rozumiem. Jednak jeśli masz inne talenty – 
możesz o tym nagrywać! Naszą stronę ogląda dosyć mało osób, ale biznes się rozwija. To zawsze 
szansa na zdobycie doświadczenia i pieniędzy. Internet daje duże możliwości. Trzeba umieć z nich 
korzystać.

Co jeszcze we współpracy? Szukam programisty do wykonywania trudnych rzeczy w 
programie Game Maker Studio. Szczegóły w naszym sklepie. Praca dorywcza.

Oferuję franczyzę. Co to takiego? Firma – klon. Czyli nasze studio w Twoim biznesie! Szkolenie 
+ know how i doradztwo oraz stały kontakt rozwojowy. Zarabiaj i wystartuj z lepszej pozycji! 
Jedynymi kosztami są opłata franczyzowa i szkolenia. Występujesz pod moim logo!

Zachęcam również do zainwestowania w moje obrazy. Znajdziesz je w sklepie. Możliwe, że 
sprzedam licencję na moje dzieła odpowiedniej osobie. Będziesz mógł je sprzedawać pod swoim 
szyldem! Otrzymasz umowę.

Jeśli masz ciekawe projekty – możesz je dodać do naszej platformy crowdfunding. W ten 
sposób pozyskasz kapitał od naszej społeczności. Jak na razie to dopiero początek, ale oczekuję 
wielu zmian.

Możesz zostać naszym sponsorem na Youtube i na blogu. Nasze Dewiant Show to szansa na 
promocję Twojej działalności. Mówię tam o grach komputerowych i edukacji. Jest też miejsce na 
ciekawostki. Zapraszam!

Dołącz do newslettera, aby otrzymywać wyjątkowe materiały i promocje. Jeśli chcesz wspierać 
naszą firmę kupuj nasze pakiety twórczości i inne rzeczy. Jesteśmy obecni na Youtube, Facebook, 
czy Instagram. Zapraszamy!



https://www.grodzkistudio.pl/franczyza/
https://www.grodzkistudio.pl/regulamin/
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