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Strony internetowe dla parafii
Szanowny Księże Proboszczu!
Dobra i profesjonalnie opracowana strona internetowa może się stać wspaniałą
wizytówką każdej parafii a jednocześnie jej "oknem na świat". Może przekazać historię
i współczesność parafii, zainteresować, pobudzić do myślenia. Może zachęcić do udziału
we wspólnotach czy grupach parafialnych. Strona staje się znakomitą formą kontaktu
z duszpasterzem dla osób, które ten kontakt mają utrudniony - ze względu na chorobę,
wyjazdy zarobkowe czy też inne, niesprzyjające okoliczności.
Szanowny Księże, jeśli Twoja parafia nie posiada jeszcze swojej strony internetowej
lub jej strona internetowa wymaga już odświeżenia, zachęcamy gorąco do zapoznania
się z naszą ofertą oraz kontaktu z nami. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania
i wyjaśnimy ewentualne wątpliowści.
Z poważaniem
mgr inż. Adam

Bugiel
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Proponowana przez nas strona zawiera:
część stałą
W części stałej strony mogą się znaleźć informacje o historii parafii,
kościele, kontakcie i dojeździe, duszpasterzach pracujących w parafii.
Część stała zawiera informacje nie wymagające częstych aktualizacji.

aktualności
Tutaj można znaleźć informacje o bieżących wydarzeniach czy zapowiedzi
wydarzeń w parafii. Do każdej z informacji może być dołączone dowolne
zdjęcie czy też obrazek.
Dzięki Internetowi na milionach
monitorów na naszej planecie
pojawiają się miliardy obrazów.
Czy z owej galaktyki obrazów
i dźwięków wyłoni się twarz
Chrystusa i da się słyszeć Jego głos?
Świat pozna Dobrą Nowinę
o zbawieniu tylko wówczas,
gdy będzie mógł zobaczyć twarz
Chrystusa i usłyszeć Jego głos.
Taki jest cel ewangelizacji. Internet
używany w ten sposób stanie się
prawdziwie ludzką przestrzenią.
Jan Paweł II
Orędzie
"Internet nowym forum
głoszenia ewangelii",
2002 r.

ogłoszenia parafialne
Jest to elektroniczna forma ogłoszeń parafialnych. Zawiera ogłoszenia,
intencje, wszystkie najważniejsze informacje na bieżący tydzień oraz
archiwum starszych ogłoszeń.

czytelnię
Zawiera artykuły dotyczące wiary, zapisy wygłoszonych kazań, ciekawe
fragmenty książek, listy do wiernych.

Gwarantujemy:
- przygotowanie profesjonalnej
i nowoczesnej parafialnej
strony www
- zgodność strony ze wszystkimi
obowiązującymi
standardami internetowymi
- indywidualne podejście do
tematu i opracowanie
niepowtarzalnej grafiki
- łatwą i przyjemną obsługę
oraz zarządzanie stroną
- darmowe przygotowanie
i uruchomienie strony
- niskie koszty utrzymania
serwisu

galerię
W galerii można znaleźć wybrane zdjęcia z uroczystości, festynów,
pielgrzymek i innych wydarzeń związanych z parafią, ale również aktualne
i archiwalne fotografie kościoła.

forum parafialne
Miejsce, gdzie parafianie mogą wymieniać swoje poglądy, prosić o radę
i kontaktować się z duchownymi oraz między sobą. Jest to wspaniała forma
kontaktu dla osób przebywających poza parafią.

zawsze aktualne czytania
Automatycznie dobierane czytania liturgiczne na cały bieżący tydzień.

zmienny wystrój strony

całościowy koszt
wykonania i utrzymania
strony www:

250 zł netto
rocznie

Automatycznie dobierana kolorystyka strony uzależniona od koloru szat
liturgicznych na dany dzień.

wersję strony dla niedowidzących
Jest to specjalna wersja strony z powiększonym tekstem oraz dużym kontrastem
przygotowana z myślą o osobach słabowidzących.

Ponadto oferujemy:
panel zarządzania systemem
Służy do zarządzania całą stroną parafialną. Umożliwia proste i szybkie wprowadzanie informacji na stronę.
Nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania, działa w przeglądarce internetowej.
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darmową domenę w postaci: nazwaparafii.fary.pl
na specjalne życzenie i bez żadnych opłat możemy wprowadzić dodatkowe elementy strony
za niewielką opłatą istnieje możliwość zlecenia nam pełnej obsługi strony w ciągu całego roku
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