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O F E R T A  -  W I R T U A L N A  A S Y S T A  



O MNIE
Jako wirtualna asystentka początkowo
wykonywałam typowe zadania organizacyjne 
i administracyjne. Jednocześnie obserwowałam
zapotrzebowanie rynku 
i rozszerzałam swoje umiejętności z zakresu
obsługi technicznej narzędzi
wykorzystywanych w firmach działających
online oraz działań w social media. 

Dziś mogę powiedzieć, że biegle poruszam się
w WordPressie, jestem ekspertką w dziedzinie
newsletterów, landing page’y czy platform
kursowych. Nie obce mi są tajniki social media. I
ciągle się rozwijam! Śledzę trendy, obserwuję
wirtualny świat twórców i przedsiębiorców, aby
być na bieżąco i najlepiej wspierać moich
klientów w budowaniu oryginalnych strategii 
i skutecznym wykorzystywaniu technologii.

Czytaj więcej
Anna 

Pietryka

https://annapietryka.pl/o-mnie/
https://annapietryka.pl/o-mnie/


WORDPRESS
landing page
grafiki na strony internetowe
dodawanie wpisów blogowych
obsługa sklepu i dodawanie produktów
dodawanie kursów na platformy
zmiany i dodawanie nowych stron
wdrażanie nowych funkcjonalności
aktualizacja wtyczek 
kopie zapasowe strony i bezpieczeństwo 
wdrażanie innych rozwiązań technicznych  

NEWSLETTER
zakładanie i konfiguracja newslettera
przygotowanie formularzy i pop-up
strony lądowania z prezentem do pobrania
automatyzacje dla sklepów Woocoomerce
higiena listy 
wdrażanie innych rozwiązań i
automatyzacji 

Anna 
Pietryka



SOCIAL MEDIA
grafiki na potrzeby social media 
szablony grafik w Canva do samodzielnego
wykorzystania 
pomoc w ustaleniu brandu marki 
video na Instastory/Rolki 
pomoc w pisaniu treści i wymyślaniu
contentu
audyty kont (Instagram i Facebook)

INNE
projekty strony sprzedażowej 
prosty montaż materiałow do kursów
czy na YouTube 
obróbka i promocja podcastów
prezentacje na webinary/szkolenia 
moderowanie webinarów
pomoc w kampaniach sprzedażowych 
research
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10 godzin

 
Pakiet ważny 30 dni

15 godzin

 
Pakiet ważny 30 dni

20 godzin

 
Pakiet ważny 30 dni

5 godzin - pakiet próbny

 
Pakiet ważny 14 dni

PAKIETY GODZIN  

Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT. 
Wystawiam faktury VAT. 
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UMOWY

Z każdym Klientem podpisuję:
- umowę o współpracy, 

- umowę o zachowaniu poufności,  
- umowę o ochronie danych osobowych

(RODO).

ROZMOWA WSTĘPNA

Preferuję niezobowiązującą video-rozmowę
wstępną przed rozpoczęciem współpracy.

Uważam, że tak łatwiej zobaczyć czy będzie
nam odpowiadać wzajemna energia 

i poznać wspólne oczekiwania. 

ZASADY

Uwielbiam moje zajęcie oraz biznesy moich
Klientów. Zadania wykonuję z radością 

i pasją. Dbam jednak o swoje zdrowie i balans
pomiędzy pracą i życiem prywatnym. Pracuję
więc wg. pewnych zasad dotyczących m.in.

czasu pracy.  Znajdziesz je TUTAJ (klik).Anna 
Pietryka

https://annapietryka.pl/wp-content/uploads/2022/08/Zasady-wspolpracy-Anna-Pietryka.pdf
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Z Anią współracuję od początku mojej działaności w social
mediach. Jest moją prawą ręką od wszystkich tajników
tworzenia strony, budowania platformy kursowej, tworzenia
sklepu online. Ania działa skutecznie i sprawnie. Regularnie
aktualizuje swoją wiedzę i jest na bieżąco ze wszytskimi
nowościami, które wspierają poprawne działanie strony 
i sklepu. Ania jest osobą, na której mogę polegać. Mamy za 
sobą już kilka współnych projektów i wiele wspólnych przed
nami. Bardzo polecam współracę z Anią wszystkim osobom,
które oczekują profesjonalnego wsparcia i niezawodnej
pomocy.

Malwina Faliszewska

Bardzo polecam usługi Pani Ani. Świetny kontakt, pełny
profesjonalizmu podejście do zadań, cierpliwość oraz

elastyczność w stosunku do klienta. Mam okazję
współpracować z Panią Anią bardzo sobie tę współpracę

cenię.
 

Joanna Cur

Bardzo POLECAM usługi Wirtualnej Asystentki Pani Anny
Pietryka. Nasza współpraca rozpoczęła się od tworzenia
sklepu internetowego. Pani Ania profesjonalnie wykonała
zlecenie, bardzo dobrze zna się na funkcjonalnościach
sklepu, stworzyła nam banery i zaproponowała nam kilka
ciekawych rozwiązań. Ponadto wspiera nas w obsłudze
social mediów czy tworzeniu dokumentów. Jesteśmy bardzo
zadowoleni ze współpracy i efektu powierzonych zadań.

Monika Jaworska
Anna 

Pietryka
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Dziękuję Ci za zapoznanie się z moją
ofertą. Jeśli Cię zainteresowała zapraszam
Cię do kontaktu e-mail.  Napisz mi jakiego
wsparcia potrzebujesz oraz kiedy możesz
się umówić na 20-minutową,
niezobowiązującą rozmowę. 
Jeśli ta oferta nie jest w tej chwili dla
Ciebie- zachowaj ją. Może kiedyś będziesz
potrzebować takich usług. 

WWW.ANNAPIETRYKA.PL

+48 518 175 508

KONTAKT@ANNAPIETRYKA.PL

PON-PT 8:00-17:00Anna 
Pietryka

https://www.facebook.com/annapietrykawa
https://www.instagram.com/anna_pietryka_va/
https://pl.linkedin.com/in/anna-pietryka
http://www.annapietryka.pl/
mailto:kontakt@annapietryka.pl
mailto:kontakt@annapietryka.pl

