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WEB PRO ŽIVNOSTNÍKY (one page)
Rozsah prací:
- design webu bude postaven na šabloně
- konzultace marketingu u klienta a příprava podkladů (1hod)
- příprava designu do firemních barev
- sazba obsahu webu – max. 5 html stránek, 5 norm. str. textu (1800zn/str.)
- modul reference nebo fotogalerie
- instalace a uvedení do ostrého provozu
- nastavení reklamní kampaněna max. 3 klíčová slova
- zaškolení obsluhy webu (max. 30 min – on-line)
Rozsah webu:
- ÚVOD, SLUŽBY, REFERENCE/FOTOGALERIE, POPTÁVKA, KONTAKT
Technické řešení:
- weby stavíme na redakčním systému Wordpress pro snadnou správu
Cena: od 10.990, - Kč bez měsíčního paušálu, včetně ročního hostingu

Proč web od nás – 7 VÝHOD našeho řešení:
✓ Více než 60 % nových návštěv (dlouhodobý minimální výkon)
✓ Srovnatelný web stojí až o 10 tis. více (děláme jich hodně,
neřešíme detaily, ale výsledky, komunikujeme elektronicky)
✓ Naše weby jsou optimalizované pro tablety a mobily
✓ Jednoduchá správa obsahu webu
✓ Přehled o návštěvách – nastavení ZDARMA na Google Analytics
✓ Okamžité výsledky – v ceně 1 měsíční reklamní kampaň
„NA TO, CO LIDI OPRAVDU HLEDAJÍ“
✓ 15 LET zkušeností – strategie – marketing

Obchodní podmínky:
Na zakázku je uzavřena Smlouva o dílo.
Termín realizace zakázky, její postup a podrobné podmínky jsou
uvedeny ve smlouvě. Na zakázku je vystavena zálohová faktura ve
výši celkové ceny zakázky.
Nejsme plátci DPH. Ceny zde uvedené jsou konečné.

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

Doplňkové služby:
Zpracování loga

3.800,- Kč

Baner na úvodní stranu

1.650,- Kč/ks

Html stránky navíc

890,- Kč/str.

Jazyková verze navíc

2.650,- Kč/verze

Katalog produktů

2.900,- Kč

Modul BLOG pro publikaci článků

2.900,- Kč

Fotogalerie

1.300,- Kč

Nejsme plátci DPH. Ceny zde uvedené
jsou konečné.

