
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
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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
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• 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

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)

• Instalace bezpečnostního SSL certifikátu

• Zaučení klienta se správou webové stránky

AdvantisMedical

Advantis Medical

Úvodní stránka            Služby            O nás            Kontakt +420 123 456 789 FACEBOOK

Poskytujeme našim klientům komplexní péči v jejich přirozeném 
sociálním prostředí. 
Zkušené zdravotní sestry a pečovatelky navštěvují klienta v jeho 
domácnosti dle předem sjednaného požadavku.

P

Zkušené zdravotní sestry a pečovatelky navštěvují klienta v jeho 
domácnosti dle předem sjednaného požadavku.

SLUŽBY KONTAKTUJTE NÁS

Mapa ČR, kde budou vyznačena pracoviště

Domácí zdravotní péče

Co vše zdravotní sestry zajišťují?

Je to způsob jak zajistit Vám i vašim blízkým ošetřování ve vašem 

přirozeném domácím prostředí. Tuto péči vykonávají zkušené 

zdravotní sestry, které při své práci využívají právě pozitivního 

vlivu domácího prostředí při vašem uzdravování.

Je to způsob jak zajistit Vám i vašim blízkým ošetřování ve vašem 

přirozeném domácím prostředí. Tuto péči vykonávají zkušené 

zdravotní sestry, které při své práci využívají právě pozitivního 

vlivu domácího prostředí při vašem uzdravování.

ZJISTIT VÍCE

Mapa ČR, kde budou vyznačena pracoviště

Odkaz na sekci Služby

Odkaz na sekci Služby

Odkaz na sekci Kontakt

ZJISTIT VÍCE

Poskytujeme našim klientům komplexní péči v jejich přirozeném
sociálním prostředí.
Zkušené zdravotní sestry a pečovatelky navštěvují klienta v jeho
domácnosti dle předem sjednaného požadavku.

Advantis Medical s.r.o. je nestátní zařízení poskytující domácí zdravotní péči. 
Cílem našich služeb je pomoc, podpora a péče o osoby se sníženou 
soběstačností, zejména pomoc seniorům a osobám se zdravotním omezením. 
Služba se snaží o zachování důstojného života klientů
i za nepříznivé zdravotní situace.
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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
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Individuální nastavení dle požadavků zadavatele

Možnost implementace platební brány



Doplňkové služby k webovým stránkám



Pravidelné aktualizace 
a zálohy webů

Pravidelné aktualizace a zálohy jsou 
základem bezpečného webu 

Hostování domény 
u nás

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

Pravidelné newslettery
pro Vaše zákazníky

Chcete své zákazníky pravidelně 
informovat o aktuálních nabídkách, 

či zajímavých článcích?  Připravíme pro 
Vás šablonu pro pravidelné newslettery 

a zabezpečeně budeme spravovat 
databázy kontaktů

Propagace na
sociálních sítích

Potřebujete pomoc s propagacích 
na sociálních sítích?

Připravíme pro Vás jednotný vizuální styl 
pro propagaci a pomůžeme s reklamou 

na sociálních sítích.


