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WEBDESIGN
Internetová prezentace +redakční systém (CMS)
CMS (Joomla) - vlastní úprava obsahu s množstvím funkcí
s licencí zdarma (=žádné další náklady).
(cena zahrnuje: konzultace, nakódování dle grafického návrhu,
základní SEO optimalizace, 5 podstránek v rozsahu A4)

od 5.990,-

E-shop +redakční systém (CMS)
CMS (Prestashop) - plnohodnotný e-shop s neomezeným počtem
produktů, vlastní fakturací a spoustou užitečných funkcí v základní
verzi - s licencí zdarma (= žádné další náklady).
(cena zahrnuje: konzultace, CMS, základní SEO optimalizace,
hosting a doména na 1 rok)

od 15.990,-

Grafický návrh – úvodní stránka + dvě podstránky
Reklamní banner, flash logo, gif-animace
Psaní textů (rozsah A4) / 5 produktů e-shop
Základní SEO
Rozšířená SEO analýza internetové prezentace
Registrace do katalogů, e-shop katalogů (CZ/SK)
Doména + hosting (vhodná pro web i e-shop)
Hodinová sazba

od 2.000,od 1.500,100,zdarma
2.500,19,- / 1 registrace
790,- / 1 rok
390,-

INTERNETOVÁ REKLAMA
PPC kampaň (Seznam, Google, Facebook)
balíček „Klik“
balíček „Paušál“
balíček „Správce“
realizace PPC kampaně

+ 1,- za proklik
990,- / měsíc*
25% z rozpočtu na prokliky**
590,- / 1 systém

Kontextová reklama

na dotaz

*
**

balíček „Paušál“ - cena je stanovena pro 1 systém / do 100
klíčových slov
balíček „Správce“ - minimální výše kreditu - 1.500,-
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GRAFICKÉ PRÁCE
Hodinová sazba
Reklamní banner Flash
Logo
Webová prezentace, e-shop
Vizitky, letáky, tiskoviny, tisková grafika

390,od 1.500,od 1.000,od 2.000,od 390,- /ks

CORPORATE IDENTITY
Logotyp - grafický manuál
Corporate identity

3.000,od 4.900,-

REKLAMA
Vizitky*
Barevný tisk - jednostranné

Barevný tisk - oboustranné

DL letáky**
Barevný tisk - jednostranné
Barevný tisk - oboustranné

Manipulační poplatek (je účtován vždy)
*
**

100 ks
500 ks
1000 ks
100 ks
500 ks
1000 ks

430,850,1.350,530,1.180,1.980,-

500 ks
1000 ks
500 ks
1000 ks

1.980,2.480,2.380,2.850,200,-

Vizitky - digitální tisk, rozměr 90x50 mm nebo 85x55 mm, papír 350 g/m2 bílý křídový
(pololesk, mat), max.4 pracovní dny.
DL letáky - digitální tisk, rozměr 100x210 mm, papír 350g/m2 bílý křídový
(pololesk, mat), max.4 pracovní dny.
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Velkoplošný tisk (m2)*
Bannery - autoplachtovina vč.kování (m2)

1.690,-

Samolepící reklama (m2)
Řezaná reklama (bez lepení na podklad - m2)
Digitální tisk (m2)

1.090,- až 1.690,1.200,- až 2.090,-

Podkladové desky PVC (m2)

1mm
2mm
3mm
4mm
5mm
8mm
10mm

190,290,390,490,590,890,1090,-

Magnetická reklama (m2)

590,-

Hodinová sazba (lepení na podklad, instalace banneru, atd..)

390,-

*

Velkoplošný tisk - ceny jsou udávány za (m2)!
Pro bližší kalkulace nás prosím kontaktujte.

Reklamní systémy*
Roll-up bannerové poutače včetně tisku
(Tištěná plocha v=200cm,š=85cm PVC bannerovina nebo PES textilní
banner, stojan z hliníkové konstrukce, pevný látkový přenosný vak)

*

od 2.290,-

Reklamní systémy - kompletní ceník reklamních systémů dodáme na dotaz

___________________________________________________________________________
Nejsem plátce DPH.
Pro bližší kalkulaci nás prosím kontaktujte, pro stálé klienty máme připravené slevové
Neváhejte nás proto kontaktovat.
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