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Cześć, jesteśmy Koncept404 
i zajmujemy się marketingiem
internetowym. 
Przez ostatnie lata pracy poznaliśmy potrzeby firm, które chcą
trafić do swoich odbiorców w Internecie. Koncept404 jest
odpowiedzią na problemy, które pojawiają się przy działaniach
online.

Pomagamy zaistnieć w Internecie małym i dużym firmom.
Tworzymy strony internetowe, opiekujemy się już istniejącymi 
i wskazujemy ścieżki rozwoju. Zajmujemy się aspektami
technicznymi, marketingowymi, jak i wizerunkowymi. 

Poradzimy sobie zarówno z małymi zmianami na stronie, 
jak i dużymi projektami. Wystarczy, że powiesz nam jakiego efektu
oczekujesz, a my od razu się tym zajmiemy.



Strona 
z dedykowanym projektem
Kodujemy strony przy współpracy z własnym
działem graficznym, a także na zlecenie studiów
graficznych. Jeśli masz swój gotowy projekt -
chętnie go zrealizujemy, jeśli nie - zaprojektujemy
Ci stronę spójną z Twoją identyfikacją wizualną.  

03Strony www

https://tutajmieszkamiłość.pl
Strona agencji nieruchomości
Minimalistyczny i elegancki projekt, dostosowany
specjalnie do wersji desktopowej i mobilnej.  

https://xn--tutajmieszkamio-f1b51h5m.pl/
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Strona 
z dedykowanym projektem
Nasza własna strona także jest realizacją, 
z której jesteśmy zadowoleni.  Prosta, techniczna 
i nowoczesna, oddaje klimat naszej działalności. 
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https://koncept404.pl
Strona agencji marketingu internetowego
Prosta forma, techniczna estetyka, przedstawiająca
ofertę w przejrzysty sposób. 

https://koncept404.pl/
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Blog/portal informacyjny 
z dedykowanym projektem
Dopasowanie szaty graficznej do funkcji strony to
zdecydowanie najważniejsze zadanie. W tym przypadku,
blog który rozrósł się do postaci portalu przyciąga
ładnymi zdjęciami i zachęca chwytliwymi nagłówkami 
- od razu chce się zgłebiać wiedzę o psiakach.
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https://zpsiegopunktuwidzenia.pl
Portal o życiu z psem 
Przejrzysta struktura i nowoczesny layout ukazują
zdjęcia i informacje w przystępnej do czytania formie.

https://zpsiegopunktuwidzenia.pl/
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Strona zbudowana 
na gotowym motywie
Jeśli funkcjonalność jest dla Ciebie najważniejsza,
możemy stworzyć stronę opartą na gotowym
motywie. Dopasujemy ją kolorystycznie,
typograficznie i pod kątem layoutu, zgodnie 
z Twoimi potrzebami.  
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https://konferencja.sanpol.pl
Strona konferencji rozwiązań energooszczędnych
Geometryczne elementy, kolorystyka spójna 
z logo i nowoczesny, łatwo edytowalny layout.  

09

https://konferencja.sanpol.pl/
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Wersja mobilna dopasowuje się do wielkości
ekranu, profesjonalnie eksponując najważniejsze
elementy przy jednoczesnym zachowaniu
użyteczności strony. 



Strony www

Zrobiliśmy także wiele
innych stron i sklepów
Lubimy to robić, do każdego projektu
podchodzimy, jakby była to nasza własna strona. 



Strony www



Social Media 11
Spójna forma grafik 
na social media i www
Post mogą mieć najróżniejszą zawartość, ważne,
aby jednak zawsze nawiązywały estetyką 
do identyfikacji wizualnej marki, przypominały
odbiorcom już na pierwszy rzut oka na czyją
informację patrzą. 

fb/GilbertPolska
Sklep ze sprzętem do rugby
Spójne estetycznie grafiki do wykorzystania
zarówno w social mediach jak i na stronie www. 

https://www.facebook.com/GilbertPolska
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Grafiki do promocji produktów z okazji akcji
rabatowej konkretnej kategorii.
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Grafiki do prezentacji nowych produktów.



Social Media 14
Grafika i treści 
to duet doskonały 
Dopiero startujące konta na social mediach
szczególnie powinny zadbać o spójność
publikowanych materiałów. Wtedy,
rozpoznawalność marki po grafice i tekstach 
jest na wagę złota.  

fb/AkademiaThermomix
Przedstawiciel handlowy
Logo, zdjęcie w tle oraz kilka wybranych formatek 
do codziennych postów - wszystko w jednej estetyce.

https://www.facebook.com/100087945008865/
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Social Media

Gościliśmy także 
na wielu innych
profilach



Social Media



Social Media



To tylko wybrane 
z naszych projektów
Jeśli wciąż się zastanawiasz, czy potrzebujesz naszych
usług lub czy mamy w ofercie projekt, który chcesz
zrealizować, zapoznaj się z zakresem naszej działalności 
 lub opisz nam w mailu jakie masz oczekiwania. 

Wrócimy do Ciebie z informacją, co konkretnie możemy
Ci zaproponować. Jeśli będziesz zainteresowany 
- chętnie, razem z Tobą rozpoczniemy kolejny projekt. 



Tworzenie stron internetowych 

W naszej ofercie znajdziesz: strony WWW oparte na 
 gotowym motywie, autorskie strony WWW z projektem
graficznym, sklepy internetowe, strony produktowe
(landing page), strony wizytówki, strony one-page.

Krótko mówiąc, stworzymy każdy możliwy rodzaj strony
internetowej oraz wprowadzimy do niej odpowiednie
funkcjonalności i narzędzia. Będziemy z Tobą w stałym
kontakcie, posłuchamy Twoich wytycznych i doradzimy,
jeśli będziesz tego chciał. 

Opieka nad stroną www 

Aktualizacja wtyczek, plików motywu i systemów 
na stronie WWW. Zmiany strony pod względem
wizualnym i estetycznym. 

Zmiany oraz dodawanie nowych funkcji i narzędzi na
stronie internetowej. Dajemy możliwość wprowadzenia 
do strony elementów takich jak formularze kontaktowe,
kalendarze, animacje, ruchome obrazki, hasła i wiele
innych.

Bezpieczeństwo stron internetowych. Instalujemy
certyfikaty SSL, w razie potrzeby usuwamy wirusy.
Zadbamy o to, aby nic nie zagrażało Twojej stronie.

Co jeszcze znajdziesz w naszej ofercie?



Pozycjonowanie stron
internetowych 
Audytowanie stron WWW. Nie tylko pod względem
pozycjonowania, ale również możliwości technicznych,
bezpieczeństwa, ulepszeń, rozwoju i wizerunku. 

Pozycjonowanie stron internetowych na frazy
konkurencyjne i ogólnopolskie, a także lokalne.
Przeprowadzamy klienta przez cały proces, 
czyli dobieramy frazy kluczowe, tworzymy strategię
pozycjonowania, realizujemy link building, tworzymy
wartościowe treści, monitorujemy frazy i wiele innych.  

Optymalizacja strony lub sklepu internetowego 
pod wyszukiwarkę Google. Wprowadzamy zmiany 
w kodzie strony, wykonujemy wszystkie działania
wpływające na pozytywny odbiór strony przez
użytkownika oraz wyszukiwarki internetowe.

Content Marketing - tworzymy wiele wartościowych
treści  z odpowiednimi linkami i publikujemy je 
na silnych portalach internetowych. Nasze treści działają
dobrze na pozycjonowanie, jednocześnie wpływając
pozytywnie na wizerunek Twojej marki. 

Co jeszcze znajdziesz w naszej ofercie?



Założenie, uzupełnienie i optymalizacja Facebooka 
i Instagrama. 

Opracowanie strategii prowadzenia profilu firmy.
Zaproponujemy Ci długofalowy system działania,
zainspirujemy do Tworzenia nowych materiałów
promocyjnych, rozpiszemy harmonogram kiedy, 
ile i co publikować.

Przygotowujemy grafiki do postów, wydarzeń, 
na zdjęcie w tle czy też banery do kampanii
reklamowych, spójne z Twoją identyfikacją wizualną,
atrakcyjnie przedstawiające Twoją ofertę.

Przeprowadzenie audytu istniejących profili firm. 

Prowadzenie profili 
w social mediach

Co jeszcze znajdziesz w naszej ofercie?
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