
 

 

 

     MOBILNÍ APLIKACE PRO VAŠE ZÁKAZNÍKY 

Rozsah prací: 

- design aplikace bude postaven na šabloně 

- konzultace u klienta a příprava podkladů (max. 1hod) 
- příprava designu do firemních barev 

- sazba obsahu aplikace 

- vytvoření kategorií pro snadnou orientaci 

- kontaktní formulář  

- nastavení a uvedení do ostrého provozu 

- uveřejnění aplikace na Google Play Store a Apple App Store 

- zaškolení obsluhy aplikace (500, - Kč/1hod) 

 
Technické řešení: 

- aplikace fungují pod OS Google Android a Apple iOS 

- pro aktualizace obsahu v aplikaci je vyžadován přístup na internet  

 
     Cena od 7.000, - Kč + 1.650, - Kč měsíční provoz aplikace  

                            nebo 4.950, - Kč čtvrletní provoz aplikace 
                            nebo 18.800, - Kč roční provoz aplikace 

                                                        S 50% slevou na zhotovení aplikace 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obchodní podmínky: 

Provozovatelem služby je firma Michal Šlachta IČ: 66714869 DIČ: CZ7304035640. Firma je plátce DPH. Veškeré 
podmínky se řídí podmínkami provozovatele. Za zhotovení díla a jeho podporu zodpovídá provozovatel. Veškeré 

ceny zde uvedené jsou bez DPH.  

 

 

 

 

MILUTO Group, s.r.o.     

Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava 

Tel.: +420 555 444 484 

IČ: 06177891, DIČ: CZ06177891 

 

 
 

 

 

 

OR na KS v Ostravě, oddíl C, vložka 70828  

   Raiffeisen Bank, čú: 80617800/5500 

 

 
   
 
 
 
 
  e-mail: info@miluto.cz  

www.miluto.cz 

Proč aplikaci od nás – 10 VÝHOD našeho řešení: 
 

✓ Je to silný marketingový nástroj pro rychlou komunikaci 

s Vašimi zákazníky 

✓ Aplikace je určena pro každého, kdo vlastní mobilní zařízení 

✓ Dnes je to běžná součást našeho života 

✓ Moderní prostředek, jak oslovit Vaše zákazníky 

✓ Předběhnete konkurenci 

✓ Zveřejněním na Google Play Store a Apple App Store se zvedá 

prestiž Vaší firmy a zvýšení hodnoty Vaší značky 

✓ Aplikaci si můžete spravovat sami, a to bez zásahu 

programátora 

✓ Naše aplikace mají funkce, které Vám weby a sociální sítě 

nenabídnou, a to jsou PUSH zprávy a APP kupóny, díky nim 

můžete komunikovat se svými zákazníky 

✓ Neustále pracujeme na vývoji a zlepšení aplikací. 

555 444 484 
info@miluto.cz 
www.miluto.cz 

http://www.mojeapp.cz/
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