Ceník tvorby webových stránek

Potřebujete jednoduchou jednostránkovou webovou
prezentaci pro Vaši ﬁrmu?
V naši nabídce Jednoduchý web získáte:
Postup při tvorbě Jednoduchého webu:
• Výběr graﬁky z dostupných šablon
• Po odsouhlasení ze strany klienta programátor vytvoří
ffwebové stránky dle vybrané šablony a nahraje
.na server
• Následující den se stránky testují na všech dostupných
ffzařízeních a webových prohlížečích
• Odevzdání webové stránky klientovi
Příklad jednostránkového webu naleznete na adrese
www.h-book.cz

Osobní schůzka
UX návrh webové stránky
Výběr graﬁky z dostupných šablon
Tvorba webové stránky
Napojení na Google Analytics
Responzivní zobrazení
Jednostránkový web
SEO optimalizace
Administrační prostředí pro správu webu
PDF návod pro správu webu
Bezpečnostní SSL certiﬁkát
Pravidelné aktualizace a zabezpečení

Pro rozsáhlejší webovou stránku, kterou si můžete sami spravovat,
využíjte řešení Středně náročný web.
Postup při tvorbě Středně náročného webu:
• Po online konzultaci a dodání požadovaných podkladů Vám
náš graﬁk nachystá graﬁcký návrh úvodní webové stránky
• Po odsouhlasení ze strany klienta programátor vytvoří
webové stránky dle graﬁckého podkladu a nahraje na server
• Následující den se stránky testují na všech dostupných zařízeních
a webových prohlížečích
• Na webu je udělána SEO optimalizace (optimalizace pro
webové vyhledávače pro lepší umístění webu)
• Instalace bezpečnostního SSL certiﬁkátu
• Zaučení klienta se správou webové stránky
• Klient získá odkaz na Google Analytics, kde si může průběžně
kontrolovat návštěvnost na webu
Příklad Středně náročného webu naleznete
na adrese www.proﬁpredsedacz.cz

Osobní schůzka
UX návrh webové stránky
Graﬁcký návrh úvodní webové stránky
Tvorba webové stránky
Napojení na Google Analytics
Responzivní zobrazení
Do 3 podstránek
SEO optimalizace
Administrační prostředí pro správu webu
PDF návod pro správu webu
Bezpečnostní SSL certiﬁkát
Nárazové aktualizace a zabezpečení

Potřebujete větší web než na 5 stránek?
Využijte balík Obsáhlejší web.
Postup při tvorbě obsáhlejšího webu:
• Po osobní konzultaci a dodání požadovaných
podkladů náš UX specialista nachystá síťový model
webu, který zaručí pohodlné užívání webu ze strany
návštěvníků
• Graﬁk nachystá graﬁcký návrh všech stránek
• Po odsouhlasení ze strany klienta programátor
vytvoří webové stránky dle graﬁckého podkladu
a nahraje na server
• Následující den se stránky testují na všech
dostupných zařízeních a webových prohlížečích
• Na webu je udělána SEO optimalizace (optimalizace
pro webové vyhledávače pro lepší umístění webu)

• Klient získá odkaz na Google Analytics, kde si může
průběžně kontrolovat návštěvnost na webu
• Předání PDF brožury s návodem pro správu webu
• Ke každému Obsáhlejšímu webu implementujeme
Blog, aby si klient mohl psát zajímavé články pro své
zákazníky, je-li to potřeba.
Příklad Obsáhlejšího webu naleznete
na adrese www.advantismedical.cz
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KONTAKTUJTE NÁS

Odkaz na sekci Služby

Odkaz na sekci Kontakt

• Instalace bezpečnostního SSL certiﬁkátu
Domácí zdravotní péče

• Zaučení klienta se správou webové stránky

Kontakt
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Mapa ČR, kde budou vyznačena pracoviště

FACEBOOK

Osobní schůzka
UX návrh webové stránky
Graﬁcký návrh všech stránek
Tvorba webové stránky
Napojení na Google Analytics
Responzivní zobrazení
5 a více podstránek
SEO optimalizace
Administrační prostředí pro správu webu
PDF návod pro správu webu
Bezpečnostní SSL certiﬁkát
Pravidelné aktualizace a zabezpečení

E-shop na míru, rezervační systém, či další netradiční
řešení? Žádný problém. Napište nám Vaše požadavky
a připravíme Vám nejvhodnější Individuální řešení.
Příklad Individuálního řešení naleznete na adrese
www.psanipodlelustiga.cz

Osobní schůzka
UX návrh webové stránky
Graﬁcký návrh
Tvorba webové stránky
Napojení na Google Analytics
Responzivní zobrazení
5 a více podstránek
SEO optimalizace
Administrační prostředí pro správu webu
PDF návod pro správu webu
Bezpečnostní SSL certiﬁkát
Pravidelné aktualizace a zabezpečení
Individuální nastavení dle požadavků zadavatele
Možnost implementace platební brány

Doplňkové služby k webovým stránkám

Pravidelné aktualizace
a zálohy webů

Hostování domény
u nás

Pravidelné newslettery
pro Vaše zákazníky

Propagace na
sociálních sítích

Pravidelné aktualizace a zálohy jsou
základem bezpečného webu

Zajistíme Vám vlastní doménové jméno
a zároveň e-mailovou adresu.

Chcete své zákazníky pravidelně
informovat o aktuálních nabídkách,
či zajímavých článcích? Připravíme pro
Vás šablonu pro pravidelné newslettery
a zabezpečeně budeme spravovat
databázy kontaktů

Potřebujete pomoc s propagacích
na sociálních sítích?
Připravíme pro Vás jednotný vizuální styl
pro propagaci a pomůžeme s reklamou
na sociálních sítích.

