/www stránky bez možnosti editace přes redakční systém/
DOMÉNOVÉ JMÉNO
= adresa k nalezení internetové prezentace
www.firma.cz, eu, info, biz, com, net, org: 200 - 300 Kč/ rok + DPH
- dle aktuálních cen na trhu
- zajistíme u registrátora domén /klient je vždy vlastníkem domény/
- v rámci internetového marketingu poskytujeme poradenství a výběr
vhodného doménového jména

WEBHOSTING
= služba nutná pro provoz domény a internetové prezentace
cena: 1 344 Kč/1 rok
- zajistíme u providera

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK
www stránky ala “TRABANT “
= jednoduchá internetová prezentace /HTML/
TRABANT KLASIK
/bez grafického zpracování - jen barva, logo, text a ilustrační fotografie/
1.stránka: 2 500 Kč
podstránka: 800 Kč
TRABANT V TUNINGU
/s jednoduchým grafickým zpracováním/
1.stránka: 3 500 – 5 500 Kč /dle požadavku klienta na grafiku/
podstránka: 800 Kč
- stránka obsahuje v základní ceně text do A5, ilustrační fotografie 0-3 /každá další
fotografie je účtována 75 Kč/ks/
- v ceně TRABANTŮ nejsou zahrnuty grafické úpravy
www stránky ala “ŽIGUL” /HTML nebo XHTML, prvky DHTML/
= prezentace s osobitým designem na tělo firmy s náročnějším technologickým
a grafickým zpracováním
1.stránka: 8 500 Kč
podstránka: 1 200 Kč
- stránka obsahuje v základní ceně text do A5, ilustrační fotografie 0-3 /každá další
fotografie je účtována 75-150 Kč/ks/
- v ceně ŽIGULŮ jsou zahrnuty jednoduché grafické úpravy

www stránky ala “MERCEDES ” /HTML nebo XHTML, prvky DHTML/
= luxusní prezentace s osobitým designem na tělo firmy v náročném
grafickém i technologickém zpracování
1.stránka: 15 500 Kč
podstránka: 1 400 Kč
- stránka obsahuje v základní ceně text do text – do A5, ilustrační
fotografie 0-3 /každá další fotografie je účtována 75 -300 Kč/ks/
- v ceně MER CEDES ů jsou zahrnuty grafické úpravy webdesignu
- všechny www stránky lze doplňovat o animace, hudební prvky,
formuláře - ceny ovlivňuje celková náročnost zpracování
- při větším mnoství podstránek nebo fotografií nabízíme množtevní slevy
/zpracujeme vám proto individuální kalkulaci/
INTERNETOVÝ MARKETING - ZÁKLADNÍ
= když chcete, aby vás na internetu někdo našel
cena: 1 650 Kč/jednorázově
- výběr a objednání vhodného doménového jména
- zápis do katalogů nejnavštěvovanějších tuzemských portálů
/Seznam, Centrum, Atlas, oborové katalogy) a vložení odkazů
do světových vyhledávačů /Seznam, Google, Jyxo, Morfeo, Yahoo,
DMOZ/
- základní internetový marketing obsahuje celkem 10 zápisů
- možnost doobjednání rozšířeného internetového marketingu
/pro budování sítě zpětných odkazů/ a optimalizace www stránek
pro vyhledávače /SEO/

4 KROKY K INTERNETU

STATICKÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

