
OFERTA

J O A N N A  G O D E K - K O W A L S K A

dla klientów



O mnie
Nazywam się Joanna i wspieram małe firmy w rozwoju.
Wspomagam od technicznego zaplecza. Dzięki temu
oszczędzisz nie tylko czas, ale również pieniądze. 

Długo przygotowywałam się do tego, żeby zaoferować
klientom usługi na najwyższym poziomie. Zdobywałam
wiedzę i umiejętności praktyczne, współpracując zarówno z
dużymi, jak i małymi firmami jako freelancer.

Na co dzień zajmuje się m.in.: kreacją treści, profesjonalną
obsługą klienta, prowadzeniem kont w mediach
społecznościowych, budową wizerunku, wsparciem
technicznym, czy też budową prostych stron internetowych.
Każdorazowo oferta dostosowana jest do Twoich realnych
potrzeb i możliwości. Zależy mi na tym, abyś odzyskała swój
wolny czas i weszła z biznesem na jeszcze wyższy poziom.

Skontaktuj się ze mną i sprawdźmy, jak mogę Ci w tym
pomóc.



Zakres usług
Chętnie pomogę Ci wraz z moim zespołem 
w takich działaniach jak:

założenie i prowadzenie newslettera;
ustawienie automatyzacji;
tworzenie postów na social media;
tworzenie grafik;
pisanie artykułów blogowych;
opieka nad blogiem;
tworzenie lead magnetu;
projektowanie landing page;
tworzenie stron zapisu;
pisanie treści na stronę;
montaż wideo;



Wspieram w prowadzeniu profili na Instagramie 
i Facebooku oraz przeprowadzam audyt Twoich kont.
Przygotuje dedykowany content plan z wpisami, 
a także zaprojektuje również prosty lejek sprzedażowy
na media społecznościowe.

Współpraca
informacje

Współpracuje na programie Asana oraz Google Drive.
Gdzie zostają rozpisane zadania. W aplikacji Toggl
mierzę czas pracy jeśli zostały wykupione pakiety
godzinowe.  



Przy długoterminowej współpracy oferuję
pakiety miesięczne. Ważne są przez 30 dni. 

Współpraca
cennik

10 GODZIN5 GODZIN

PAKIET
NA START

PAKIET
STANDARD

350 zł 650 zł

70 złotych jedna godzina 65 złotych jedna godzina

tygodniowe raporty tygodniowe raporty

ważny 30 dni ważny 30 dni

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% VAT.



Współpraca
zestawienie usług

Opis Cena

Uruchomienie newslettera (stworzenie
formularza zapisu, podpięcie go pod stronę
WordPress, stworzenie grupy, ustawienie
maili double opt-in)
Stworzenie szablonu wiadomości newslettera
(opracowanie graficzne)
Ustawienie automatyzacji powitalnej.
Ustawienie automatyzacji posprzedażowej.

350 zł

grafika na social media
montaż wideo pod Reels
copywriting

- 8 postów, 2 Rolki w miesiącu
- 8 postów, 4 Rolki, 30 Story w miesiącu

170 zł

450 zł
560 zł

Neswletter

Social media

od 65 zł

od 400 zł
od 800 zł

audyt strony
audyt wraz z optymalizacją
landing page 
strona wizytówkowa (one page)
Strona do 5 zakładek
Sklep
miesięczna opieka nad stroną

Strona internetowa

100 zł

750 zł
350 zł

od 1400 zł
od 2400 zł
od 2200 zł
od 250 zł

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% VAT.

od 750 zł

25 zł / 1000 zzs



Najpierw umówimy się na wstępną 
20-minutową rozmowę. W czasie której poznaję
Twoje oczekiwania co do współpracy jak i zakres
obowiązków. 

Współpraca
informacje

Po zaakceptowaniu warunków oraz cennika
wysyłam ogólne warunki współpracy, oraz
umowę do podpisu. W przypadku
wykupienia pakietów godzinowych wysyłam
również fakturę.

Po otrzymaniu podpisanej umowy oraz
opłaceniu faktury tworzę folder w dysku
Google, rozpisuje zadania w Asanie oraz
wysyłam miniszkolenie z obsługi Asany (jeśli
jest potrzebne).



Opinie
moich klientów

Jeśli chcesz mieć asystentkę, która zawsze dotrzymuje słowa,
która zna twoje potrzeby lepiej niż ty sam(a) i która nie spocznie
póki nie rozwiąże problemu, to Asia to dobry adres. Współpracuję
z Asią ponad pół roku, dzięki niej mój biznes idzie do przodu, a ja
sama śpię lepiej, wiedząc, że sprawy techniczne i graficzne są 
w dobrych rękach. Asia ma małe dzieci, więc podziwiam ją
podwójnie za jej organizację czasu! Szczerze polecam
współpracę z Asią, a jest to moja czwarta VA, więc wiem kogo
szukać do tej roli.

Kasia Rudnicka

Polecam współpracę z panią Joanną, szczególnie za jej
profesjonalizm oraz wszechstronną wiedzę. Pani Joanna, zawsze
służy pomocą szczególnie w przypadku poszukiwania rozwiązań.
Prace są wykonane na czas. Pani Joanna jest godnym zaufania
partnerem do współpracy.

Monika Skaja

Asia to profesjonalistka w każdym aspekcie. Zaczynając od
wybadania potrzeb, zaproponowania usługi po zaproponowanie
rozwiązań, które będą dopasowane do potrzeb i możliwości
klienta. Moja strona internetowa w końcu wygląda tak jak
chciałam, mam wskazówki co robić żeby działała :)

Katarzyna Utrata



Opinie
moich klientów

Po prawie dwuletniej obecności na ig zaczęłam się frustrować, że
konto nie rośnie, a obserwatorzy nie reagują na treści. Zgłosiłam
się więc na audyt do Asi @mama.naswoim , żeby obiektywnym
okiem spojrzała na moje konto - z niecierpliwością oczekiwałam
wyników! Nie musiałam długo czekać, a wnioski przerosły moje
oczekiwania, przyznam szczerze nie spodziewałam się takiego
rozłożenia na czynniki pierwsze całego konta. Dostałam bardzo
wiele wskazówek i porad. Jestem bardzo zadowolona, polecam
Asię

Agata Kasperska

Najbardziej podoba mi się komunikatywność, terminowość i
pozytywne nastawienie.

Magdalena Grabińska 

Asia ma ogromną wiedzę na temat Instagrama. Jej wskazówki
bardzo ułatwiają mi codzienną pracę z social mediami, a do tego
jest niesamowicie otwarta i sympatyczna, przez co współpraca to
sama przyjemność. 

Aleksandra Jaśkowiak



Kontakt

Zapraszam do współpracy.

Pracuje od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:30 - 13:30.

www.joannagodek.pl

Joanna Godek-Kowalska

kontakt@joannagodek.pl

https://www.instagram.com/mama.naswoim/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077724210602
https://pl.pinterest.com/godjoanna

