
W tym krótkim poradniku dowiesz się 
w jaki sposób określić czas
przygotowania witryny internetowej.

ILE CZASU 
TRWA ZROBIENIE
STRONY WWW?

Przeczytanie całości
zajmie nie więcej niż 3 minuty
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ZOBACZ CO MA
NAJWIĘKSZY

WPŁYW NA CZAS
PRZYGOTOWANIA

WITRYNY

POZNAJ 5 GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW
DETERMINUJĄCYCH CZAS PRODUKCJI  



WSPÓLNE
ZAANGAŻOWANIE

Wieloletnia praktyka pokazuje, iż stronę
można zrobić nawet w 24h lub
"przeciągać" ponad rok. Czas na oddanie
gotowej witryny, zależy od wielu
czynników i jest uzależniony nie tylko od
firmy która będzie ją tworzyć, ale także 
zaangażowania hotelu.

Twój czas również jest wliczony w
produkcję i termin oddania gotowej
strony jest uzależniony w znacznym
stopniu od Ciebie.
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ZŁOŻONOŚĆ 
WITRYNY

 Bardzo  rozbudowany i zaawansowany
technologicznie serwis oczywiście
zajmie producentom więcej czasu, niż
standardowa strona hotelu lub
popularne ostatnio landig page.
 
Zastanów się jak rozbudowaną
witrynę potrzebujesz i jakie narzędzia
oraz moduły będą potrzebne. Czy
będą to proste sekcje graficzno-
tekstowe, czy interaktywne moduły
sprzedażowe. 

 
Narzędzi jest bardzo wiele, 

mają różne zastosowania 
i przeznaczenia. Warto je

indywidualnie dopasować 
do charakteru i specyfiki 

Twojego obiektu. 
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HARMONOGRAM 
PRAC 

 

Aby przyjąć ramy czasowe stworzenia
witryny, warto przygotować
harmonogram prac, w porozumieniu 
z managerem projektu. Harmonogram
powinien określać czas potrzebny na 
poszczególne etapy prac nad stroną 
i daty ich oddania.
 
Ważne, żeby trzymać się zawartych w nim
terminów i nie przeskakiwać kolejnych
etapów. Może się okazać, że zbyt
wcześnie przygotowana treść , nie będzie
po prostu pasowała do planowanej sekcji
lub danego fragmentu witryny czy grafiki.
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Nowa strona to często impuls do
działania, nowe siły i energia. 
Wykorzystaj ten czas na odświeżenie
zdjęć, tekstów, grafik, i innych
materiałów na stronę. Sprawdź czy
posiadasz wszystkie informacje są
aktualne i przyjazne dla użytkownika.
Może to dobry czasz żeby zaplanować
nową sesję zdjęciową? Jeśli tak, to
uwzględnij to w harmonogramie. 

 

 DOSTĘPNOŚĆ
MATERIAŁÓW
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PODZIAŁ 
ZADAŃ 

Ważne, by odpowiednio wcześnie  
wyznaczyć w hotelu osoby które
będą odpowiedzialne za
poszczególne etapy prac -
uzupełnienie informacji z briefa,
dostarczenie kontentu -
tłumaczeń, treści, wideo, logo itp.
 
 

 

Właściwe przydzielenie zadań
trzymanie się stworzonego

harmonogrami upłynni prace
nad stroną i pozwoli oszacować
oraz kontrolować czas projektu.

W przeciwnym razie możesz być
pewny, że czas realizacji będzie

się wydłużał, a Ty nie będziesz
wiedział dlaczego.
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UZUPEŁNIJ BRIEF

zestaw informacji o swoim
obiekcie potrzebny do
produkcji strony

lista zadań 

OKREŚL ZŁOŻONOŚĆ STRONY

rozbudowany serwis,
standardowej wielkości strona,
czy landing page

USTAL HARMONOGRAM

wspólnie z producentem określ
etapy prac i wyznaczcie terminy

PRZYŚPIESZ PRODUKCJĘ 
SWOJEJ STRONY WWW



ZGROMADŹ MATERIAŁY

zdjęcia, video, panoramy 360,
treści, szkice i pomysły.

PRZYGOTUJ DANE
DOSTĘPOWE

loginy i hasła do domeny,
serwera, identyfikatory usług itp.

WYZNACZ MANAGERA
PROJEKTU

oraz odpowiednie osoby, 
przydziel zadania i kontroluj
postępy i terminowość



ILE CZASU
TRWA PROCES

PRODUKCJI?

 

Czas powstania witryny zależy w
pierwszej kolejności od hotelu,
zgromadzonych przez niego materiałów
i jego zaangażowania w początkowy etap
produkcji.
 
Przy spełnionych punktach z
wcześniejszej listy zadań, w szczególności
dot. dostępności materiałów i treści,
możemy oszacować czas produkcji:
 
- prosta strona landing page - nawet 24h,
 
- standardowa strona, w zależności od jej
złożoności - 30-40 dni,
 
- zaawansowana, wielomodułowa i
sprersonalizowana witryna - 40-60 dni.
 



CO SPOWALNIA 
PRACE NAD
STRONĄ ? 

Nieterminowe dostarczanie
materiałów,

Zmiany decyzji w trakcie prac 

Zmiany w harmonogramie z
powodu braku czasu do współpracy,

Brak wyznaczonej osoby decyzyjnej,
która akceptuje kolejne etapy,

Chęć decydowanie o każdym etapie
prac, przy jednoczesnym braku
zaangażowania ze strony hotelu.

 

 

(np. nowa sesja zdjęciowa, remont),
 

 

 

 
By produkcja witryny przebiegała
sprawnie i nie przeciągała się w
nieskończoność, ważna jest jasna
wizja, odpowiednie przygotowanie 
i zaufanie doświadczeniu 
firmy, która robi stronę. 
 
Polecamy się.
 
 
 
 



 

OPRACOWANIE

Robert Zabłocki
CEO, zuu.works

Marcin Urbaniak
Marketing Manager

hotel-slask.pl
z u u . w o r k s / r e a l i z a c j e

skutecznych stron
internetowych dla hoteli,
apartamentów i deweloperów

ZOBACZ
REALIZACJE

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

Masz pytania 
lub szukasz pomocy?

+48 570 330 960
kontakt@zuu.systems

https://zuu.works/realizacje

