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Załącznik nr 1 – Zakres i Cennik usług 

 

Aktualny cennik punktów dostępny na stronie: https://asisty.pl/cennik/ 

 

Część 1 – Usługi bazowe 

 

Nazwa i opis usługi Zakres usługi Cena 

Koordynowanie projektów 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/koordynowanie-

projektow/ 

Prowadzenie projektów w jednym 

z popularnych programów online 

(Asana, Bitrix, Trello, inne) i 

dbanie o bieżącą komunikację w 

zespole projektowym.  

1 punkt / minuta pracy 

Analiza konkurencji 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/analiza-konkurencji/ 

Przeprowadzenie bezpośredniego 

porównania uzgodnionych firm w 

zakresie ich działań 

marketingowych, 

komunikacyjnych, ofertowych, 

finansowych (o ile są dostępne 

zgodnie z raportami KRS) i 

procesowych (na podstawie 

odpowiedzi na zapytania 

ofertowe). 

1 punkt / minuta pracy 

Zarządzanie dostępami 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/zarzadzanie-dostepami/ 

Stworzenie arkusza pozwalającego 

na zarządzanie dostępami 

wszystkich pracowników w 

określonych działach lub firmach, 

i dostosowywanie ich dostępów do 

zmieniających się warunków 

zatrudnienia. 

1 punkt / minuta pracy 

Wsparcie księgowe 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/wsparcie-ksiegowe/ 

Szereg działań około-księgowych, 

takich jak wystawianie i 

katalogowanie faktur, współpraca 

z główną księgowością, 

przygotowywanie przelewów, i 

inne. 

1 punkt / minuta pracy 

Selekcja kandydatów 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/selekcja-kandydatow/ 

Wspieranie działań rekrutacyjnych 

i przeprowadzanie wstępnej 

selekcji kandydatów.  

1 punkt / minuta pracy 

Wybór podwykonawców 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/znajdywanie-

podwykonawcow/ 

Proces mający na celu 

zidentyfikowanie potrzeby, 

wykonanie researchu firm/ofert, 

oraz oceny potencjalnych 

kontrahentów zgodnie z 

zaakceptowanym wcześniej 

schematem działania. 

1 punkt / minuta pracy 
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Umawianie spotkań 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/umawianie-spotkan/ 

Przeprowadzimy szereg działań 

związanych z usługami 

Telemarketingowymi, aby 

wesprzeć Twoje działania około 

sprzedażowe. 

1 punkt / minuta pracy 

Tworzenie ofert handlowych 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/tworzenie-ofert-

handlowych/ 

Tworzenie materiałów, 

prezentujących ofertę firmy w 

czytelny i atrakcyjny sposób. 

Prezentacje, one-pagery oraz 

klasyczne oferty PDF, 

wzbogacone graficznie. 

1 punkt / minuta pracy 

Obsługa portalu LinkedIN 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/obsluga-linkedin/ 

Budowa profilu, aktywności 

związane z jego obsługą, a także 

tworzenie contentu na LinkedIN. 

Budowa profilu: 400 

punktów jednorazowo, 

w tym: 

- stworzenie wszystkich 

opisów + 

uwzględnienie 

feedbacku, 

- know-how związany z 

opisami, wzrostem 

sprzedaży i dotarciem 

do grupy docelowej 

przekazywany jest wraz 

z tworzeniem profilu, 

- treści wpisów – 400 

punktów / 8 wpisów 

(sugerowana ilość 

wpisów w miesiącu). 

Wypełnianie zamówień 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/wypelnianie-zamowien/ 

Proces polega na przejęciu od 

przedsiębiorcy i/lub działu 

sprzedaży części papierkowej 

roboty, która potrzebna jest by 

sformalizować współpracę z 

klientami. 

1 punkt / minuta pracy 

Uzupełnianie systemu CRM 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/uzupelnianie-crm/ 

Wsparcie działu sprzedaży przy 

uzupełnianie systemów 

informatycznych i planowaniu w 

nich aktywności dla działu, 

zgodnie z początkowymi 

ustaleniami. 

1 punkt / minuta pracy 

Budowa bazy danych 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/budowa-bazy-danych/ 

Budowa bazy danych z legalnych i 

dostępnych źródeł na podstawie 

parametrów określonych przez 

klienta.  

1 punkt / minuta pracy 

Tworzenie grafik w programie 

Canva 

Przygotowywanie grafik zgodnie z 

możliwościami internetowego 

1 punkt / minuta pracy 
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Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/tworzenie-grafik-canva/ 

programu Canva w wersji 

Premium. 

W zależności od 

zlecenia, możliwe jest 

ustalenie stałych cen za 

poszczególne grafiki, 

np. plakaty, prezentacje 

lub zdjęcia do Social 

Mediów. 

Prowadzenie Social Mediów 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/prowadzenie-social-

mediow/ 

Zakładanie kont na Instagramie, 

Twitterze, Facebooku oraz 

systematyczne planowanie i 

publikowanie treści. 

Komunikacja z klientami i 

odbiorcami. 

1 punkt / minuta pracy 

 

Copywriting 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/copywriting/ 

Tworzenie treści mailowych, na 

bloga, artykułów, na social media, 

do pozycjonowania SEO. 

Treści 

niespecjalistyczne: 

150 punktów – artykuł 

ok 4000 zzs (znaków ze 

spacjami) 

 

50 punktów – post na 

Social Media wraz z 

licencją na zdjęcie 

 

Treści specjalistyczne 

(prawo, podatki, itp.) po 

indywidualnej wycenie, 

najczęściej 200-250 

punktów za artykuł, 

choć z przypadku 

bardzo wymagających 

(np. złożona analiza 

zagadnienia przez 

wieloletniego eksperta 

w branży) – nawet 800 

punktów. 

Prowadzenie bloga firmowego 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/prowadzenie-

firmowego-bloga/ 

Tworzenie treści na bloga oraz ich 

publikacja i dystrybucja. 

Publikacja gotowej 

treści na blogu – 10 

punktów. 

Tworzenie prezentacji 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/tworzenie-prezentacji/ 

Przenosimy teksty do prezentacji 

na przygotowany przez nas 

szablon tak, żeby były atrakcyjne 

oraz jasne i przejrzyste dla 

klientów. 

1 punkt / minuta pracy 
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Infolinia przychodząca 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/infolinia-przychodzaca/ 

Odbieranie połączeń 

przychodzących do Twojej firmy i 

odpowiadanie na bazowe 

zapytania, informowanie o 

nieobecności oraz przyjmowanie 

informacji od klientów. 

1 punkt / minuta pracy 

Fakturowanie klientów 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/fakturowanie-klientow/ 

Wystawianie faktur dla klientów 

za wykonane usługi lub produkty 

zaraz po ich wykonaniu. 

Pilnowanie terminowości 

płatności za faktury przez 

klientów. 

1 punkt / minuta pracy 

Pełna obsługa MŚP 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/pelna-obsluga-msp/ 

Przedstawienie, polecenie i 

przekazanie do naszego partnera 

pełnej obsługi księgowej. 

n/d – usługa 

świadczona przez 

zewnętrzny podmiot po 

przeprowadzonej 

analizie. Asisty nie 

pobiera żadnych 

prowizji ani opłat za 

połączenie. 

Cyfryzacja dokumentów 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/cyfryzacja-

dokumentow/ 

Polega na katalogowaniu 

dokumentów w wirtualnej 

przestrzeni, zamianie z formy 

papierowej na cyfrową oraz 

bieżącym prowadzeniem 

katalogów.  

1 punkt / minuta pracy 

Podpis elektroniczny 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/podpis-elektroniczny/ 

Polega na właściwym 

przygotowywaniu elektronicznych 

dokumentów do podpisywania 

podpisem elektronicznym przez 

Ciebie i dostarczania adresatom 

pism. 

1 punkt / minuta pracy 

 

Aby uruchomić usługę 

potrzebny jest system 

do realizacji podpisów: 

https://ebi24.pl/cennik 

 

Z hasłem kod-asisty 

nasi klienci otrzymują 

dodatkowe promocje w 

narzędziu. 

Windykacja miękka 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/windykacja-miekka/ 

Polega na przypominaniu klientom 

o zaległych płatnościach przez 

maila, smsa, telefon w zależności 

od ustalonej formy i treści. 

1 punkt / minuta pracy 

Obsługa Wordpress 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/obsluga-wordpressa/ 

Bieżące obsługa Wordpressa oraz 

aktualizowanie strony, 

wyszukiwanie i wstawianie grafik, 

obrazów, zarządzanie dostępami 

do strony. 

1 punkt / minuta pracy 

 

Dodatkowe materiały: 

 

10 punktów / zdjęcie, 

35 punktów / wideo. 
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Posiadamy dostęp do 

blisko 100 milionów 

stockowych zdjęć, 

materiałów wideo i 

grafik. Wykupujemy 

licencję do materiałów 

przy okazji współpracy. 

Obsługa e-commerce 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/obsluga-e-commerce/ 

Pomoc przy obsłudze 

administracyjnej i technicznej 

sklepu internetowego oraz jego 

wizualną stroną. 

1 punkt / minuta pracy 

Zaawansowany excel 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/zaawansowany-excel/ 

Przygotowywanie gotowych 

szablonów tabel, kalkulatorów pod 

potrzeby Twojej firmy. 

1 punkt / minuta pracy 

Przenoszenie danych 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/przenoszenie-danych/ 

Polega na przenoszeniu danych 

papierowych do systemu, 

integracją danych w systemach 

oraz porządkowaniem danych. 

1 punkt / minuta pracy 

Monitoring sieci 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/monitoring-sieci/ 

Polega na monitorowaniu mediów 

pod kątem rozpoznawalności  

Twojej firmy i informacji o niej. 

1 punkt / minuta pracy 

 

Musisz dodatkowo 

wykupić na swoją firmę 

narzędzie typu: 

Brand24 lub SentiOne 

Tworzenie ogłoszeń 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/tworzenie-ogloszen/ 

Tworzenie i dystrybucja różnego 

rodzaju  informacji i ogłoszeń. 

1 punkt / minuta pracy 

Organizacja skrzynki e-mail 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/organizacja-skrzynki-

email/ 

Polega na podzieleniu skrzynki na 

katalogi i foldery oraz redukcji 

spamu dla łatwego użytkowania. 

150 punktów – analiza 

potrzeb i 

przeprowadzenie 

całego procesu na 

skrzynce. 

Prowadzenie kalendarza 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

Polega na rozplanowaniu Twojego 

planu dnia tak, aby był efektywny. 

Pomożemy wyrobić nawyki 

pomagają w łatwym 

200 punktów – analiza 

potrzeb i stworzenie 

harmonogramu 

miesiąca. 
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https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/prowadzenie-

kalendarza/ 

przechodzeniu przez zadania oraz 

radzenia sobie z ASAP-ami. 

1 punkt / minuta pracy – 

bieżąca obsługa 

związana z pracą na 

kalendarzu 

Planowanie czasu wolnego, 

wyjazdów i wycieczek  

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/planowanie-czasu-

wolnego-wakacji-wycieczek/ 

Pomagamy w zaplanowaniu czasu 

wolnego, wyjazdu wakacyjnego, 

weekendowego, wycieczki czy 

wyjścia na kolację. 

1 punkt / minuta pracy 

Prywatny asystent 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/prywatny-asystent/ 

Pomaga w załatwianiu Twoich 

prywatnych spraw w zakresie 

zdalnym. 

1 punkt / minuta pracy 

Wsparcie rodziny 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/wsparcie-rodziny/ 

Pomagamy w załatwianiu 

prywatnych spraw Twoim bliskim 

na podstawie upoważnienia.  

10 punktów / osoba – 

dołączenie nowej osoby 

do konta firmy 

 

Obsługa pozostałych 

osób odbywa się w 

takich samych 

stawkach, jak głównego 

klienta. 

Networking i konferencje 

 

Proces przebiegu usługi 

dostępny na: 

https://asisty.pl/wirtualna-

asysta/zastepstwo-networking-

konferencje/ 

Zastąpimy Cię zdalnie lub 

osobiście na wydarzeniu, 

szkoleniu, spotkaniu a następnie 

przekażemy sprawozdanie/raport z 

niego.  

200 punktów – 

zastępstwo na 

spotkaniu 2-3 

godzinnym online, typu 

BNI, inna forma 

networkingu. 

 

600 punktów – 

zastępstwo na szkoleniu 

/ warsztatach 

całodniowych, wraz z 

raportem, opisem 

wydarzenia i 

materiałami 

udostępnionymi na 

wydarzeniu. 

 

1000 punktów – 

zastępstwo na szkoleniu 

/ warsztatach w formie 

fizycznej, wraz z 

raportem, opisem 

wydarzenia i 
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materiałami 

udostępnionymi na 

wydarzeniu. 

 

W przypadku wydarzeń 

organizowanych poza 

Warszawą, może 

dodatkowo wystąpić 

koszt dojazdu, tj. bilet 

kolejowy / paliwo, oraz 

nocleg w Hotelu. 

 

 

 

Część 2 - usługi wewnętrzne. 

 

Założenie konta 0 zł 

Wystawienie faktur za usługi Asisty 0 zł 

Generowanie raportów pracy za usługi Asisty 0 zł 

Komunikacja SMS, Watsapp, Messenger, 

Twitter 

0 zł 

Komunikacja telefoniczna / 

Telekonferencyjna (Skype, Zoom, Meet, 

Teams) 

1 punkt / minuta 

Upoważnienie kolejnej osoby do 

dysponowania budżetem firmy 

10 punktów / osoba 

Świadczenie usług poza standardowymi 

godzinami pracy (9:00-17:00) oraz w trybie 

#ASAP (as soon as possible) w którym 

zadanie realizowane jest w trybie 

priorytetowym. 

2-krotność opłat opisanych w standardowym 

cenniku. Stosujemy te stawki tylko i 

wyłącznie na specjalne życzenie klienta i za 

jego potwierdzeniem. Zastrzegamy jednak, iż 

może wystąpić sytuacja, w której 

niezapowiedziana prośba o natychmiastową / 

niestandardową reakcję nie zawsze będzie 

mogła być rozpatrzona pozytywnie. 

 

 

Część 3 - pozostałe 

 

Tłumaczenia Zgodnie z cennikiem polecanej przez nas 

usługi, sprawdzonej usługi tłumaczeniowej, 

lub cennikiem wskazanej przez klienta firmy. 

 

Do tłumaczenia doliczamy 10 punktów za 

obsługę tłumaczenia. 

Licencja do zdjęć i filmów na Social Media, 

do Prezentacji oraz na stronę WWW. 

10 punktów / zdjęcie, 35 punktów / wideo. 

 

Posiadamy dostęp do blisko 100 milionów 

stockowych zdjęć, materiałów wideo i grafik. 

Wykupujemy licencję do materiałów przy 

okazji współpracy. 
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