Pisanie-prac-magisterskich-67

Oferujemy pomoc w pisaniu prac
Jesteśmy profesjonalną firmą świadczącą usługi związane z pomocą w pisaniu wszelkiego rodzaju prac w
tym: prace magisterskie, prace licencjackie , prac dyplomowe, eseje, analizy, biznes plany, prezentacje
maturalne i wiele innych (jak na przykład pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych). Jeśli tu trafiłeś, tzn.,iż tak
jak wiele osób masz problem z napisaniem rzetelnej pracy pisemnej. Cieszymy się, iż możemy Ci pomóc w
tym trudnym zadaniu.
Nie masz weny, brakuje Ci czasu czy po prostu od zawsze miałeś trudność z przelewaniem myśli w słowa NIE MARTW SIĘ - DOBRZE TRAFIŁEŚ !!!
Działamy na rynku od wielu lat, zrealizowaliśmy tysiące zleceń, zatrudniamy dziesiątki wykwalifikowanych
redaktorów. Nie ma praktycznie dla nas trudnego tematu, zbyt krótkiego terminu czy brakuje nam
zaangażowania. Nasze doświadczenie sprawia, iż nasze prace w pełni spełniają wszelkie kryteria zarówno
techniczne, merytoryczne czy stylistyczne wymagane w tego typu przedsięwzięciu.
STARAMY SIĘ ROZWIJAĆ
I WYCHODZIĆ NAPRZECIW OCZEKIWANIOM KLIENTÓW.
Dlatego oprócz doskonalenia naszego produktu, staramy się również optymalizować cały proces realizacji
usługi. Wdrożyliśmy szereg pionierskich usług, dzięki którym klient na bieżąco jest informowany o przebiegu
procesu realizacji usługi, jest w stałym kontakcie z redaktorem przez co oszczędza sobie zmartwień czy obaw
związanych z tym czy właściwie zainwestował swoje pieniądze. Oprócz produktu bazowego, czyli
opracowania naukowego, oferujemy między innymi: powiadomienia sms, chat online, płatności
elektroniczne czy ekspresowe terminy. Zwracamy również uwagę na to aby klient do nas wracał. Osiągamy to
przede wszystkim dzięki wysokiej jakości naszych usług, terminowości, ale także dzięki stosowaniu systemu
rabatów dla stałych, powracających czy polecających klientów - szczegóły w dziale Zniżki. Jeśli chcesz
skorzystać z naszej oferty to zapraszamy do działu Cennik Online, w którym poznasz cenę usługi. A
Zamówienie możesz złożyć w dziale Formularz Zamówienia.

PROCES REALIZACJI USŁUGI WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:
1.
SPRAWDŹ CENĘ W DZIALE Cennik Online
Poświęć kilka minut w dziale Cennik Online. Wypełnij pola oznaczone gwiazdką i zapoznaj się z ceną usługi.
Uzyskasz tu również informację o usługach dodatkowych i ich cenach. Jeśli, któraś z cen będzie Ci
odpowiadać, to wystarczy, iż ją klikniesz i przejdziesz do Formularz Zamówienia.
2.
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Wypełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką. Prześlij nam jak najwięcej informacji na temat zlecenia, aby
zamówiona usługa w pełni odzwierciedlała Twoje potrzeby. W dziale tym poznasz łączną cenę usługi. Załącz
również pliki z wytycznymi - jeśli posiadasz. Zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności. Jeśli wszystko
będzie Ci odpowiadać, naciśnij przycisk Wyślij Zamówienie. Przesłanie formularza jest równoznaczne z
akceptacją ceny, regulaminu i polityki prywatności. Formularz ten traktujemy jako oficjalne zamówienie i po
jego otrzymaniu przystępujemy do realizacji usługi.
3.
ZACZEKAJ NA KONTAKT Z NASZEJ STRONY
Po otrzymaniu formularza zamówienia jak najszybciej to możliwe się z Tobą skontaktujemy. Postaramy się
przekazać Ci jak najwięcej informacji związanych z realizacją Twojego zlecenia, w szczególności: procedura
realizacji zlecenia, informacja na temat statusu zlecenia, przypisanego unikatowego numeru zlecenia czy
informacje na temat pierwszej płatności i terminarza realizacji poszczególnych etapów zlecenia.
4.
ZAPŁAĆ ZA USŁUGĘ
Jeśli któryś z naszych redaktorów podejmie się realizacji zlecenia, wysyłamy Ci informacje na temat
wysokości pierwszej wpłaty i sposobu jej dokonania. Dokonaj wpłaty zgodnie z instrukcjami. Natychmiast po
zarejestrowaniu wpłaty lub otrzymaniu potwierdzenia płatności, przystępujemy do realizacji zlecenia.
5.
PRZESYŁAMY PRACĘ NA MAILA
Zgodnie z informacją, którą Państwo otrzymali od nas po zapłaceniu za usługę, przesyłamy w wyznaczonym
terminie pracę jako załącznik poczty elektronicznej. Ściągnij ją na swój komputer, przeczytaj, zgłoś
ewentualne uwagi i dokonaj kolejnej wpłaty.
6.
OCEŃ NASZĄ USŁUGĘ
Wierzymy, iż będziesz zadowolony z przesłanego materiału. Podziel się z nami swoją opinią i odczuciami.
Poleć nasze usługi innym i odbierz bonus nawet do 150 PLN. Możesz również ponownie skorzystać z naszych
usług i korzystać z programu zniżek.
OSZCZĘDNOŚCI
Tak jak w każdej branży tak i przy pisaniu prac najważniejsze jest doświadczenie. Czym większą masz wiedzę i
biegłość w danej dziedzinie tym bardziej efektywniej możesz wykonać daną pracę. Nasi redaktorzy zrealizują
dla ciebie zlecenie szybko i rzetelnie. Nie będziesz musiał tracić mnóstwo czasu na samodzielne pisanie.
Poświęć ten czas na odpoczynek lub na coś w czym jesteś biegły i na czym możesz zarobić pieniądze.
ORYGINALNOŚĆ
Każda praca pisana jest od podstaw i na indywidualne zlecenie. Gwarantujemy, iż zlecenie jest odtwórcze,
autorskie i wolne od wad prawnych typu plagiat. Każda praca posiada przypisy i wykaz źródeł, z których
korzystaliśmy. Nie kopiujemy, ani nie przepisujemy już napisanych prac czy książek - ujmujemy własnymi
słowami wiedzę posiadaną lub zaczerpniętą z innych pozycji.
STAŁY KONTAKT 24/7/365
Jesteśmy stale do twojej dyspozycji - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przez 365 dni w roku. Możesz się
z nami kontaktować za pośrednictwem maila, chatu czy formularzy dostępnych na naszej stronie. Żadna
wiadomość nie pozostanie bez odzewu. Możesz również skorzystać z powiadomień sms, aby na bieżąco być
informowany o statusie czy realizacji Twojego zlecenia.

TERMINOWOŚĆ
Nasze wieloletnie doświadczenie sprawiło, iż doskonale potrafimy ocenić, ile czasu zajmie realizacja danej
usługi. Nasz Cennik Online w zależności od dziedziny, charakteru czy objętości pracy wyświetli tabelę z
możliwymi terminami realizacji zlecenia. Jeśli podejmiemy się wykonania usługi a Ty terminowo dokonasz
płatności, to gwarantujemy, iż otrzymasz zamówiony materiał na czas.
NIEDROGO
Wiele osób oceniając ofertę bierze pod uwagę tylko cenę usługi. Nie zdaje sobie sprawę z faktu, iż tanio nie
znaczy dobrze. Płacąc mało za usługę można otrzymać materiał, który nie spełni oczekiwań, a przez to albo
trzeba będzie napisać pracę samemu albo zlecić jej wykonanie ponownie, płacąc kolejny raz za to samo.
Warto podejmując decyzję o zamówieniu wzorcowej pracy kierować się nie tylko cenę, ale np. wyglądem
strony internetowej, opiniami internautów, szybkością i jakością obsługi. Wydaje nam się, iż ceny, które
oferujemy są optymalne za poziomu usług, jaki oferujemy.
ZNIŻKI I BONUSY
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadziliśmy szereg usług zachęcających do ponownego
skorzystania z naszych usług czy zachęcenia innych do tego. Doceniamy osoby, które nam zaufały i ciepło
wyrażają się o naszej firmie, dlatego chcemy im to wynagrodzić w formie pieniężnej. Program lojalnościowy,
który oferujemy jest wyjątkowy i wyróżnia nas spośród większości tego typu firm w Polsce. Więcej
szczegółów znajdziesz w dziale Zniżki

