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| Grafické práce
Logotyp
5 000
vytvoření 3 grafických návrhů, rozpracování vybraného návrhu a jeho dokončení
Logomanuál
10 000
dokument s variantním použitím loga a pravidly pro jeho užití (monochromatické a inverzní), definice
barev, ochranných zon a písma
Corporate identity
25 000
vytvoření logotypu a dokumentu definujícího jeho užití: dopisní papír, vizitka, obálka, faktura, reklamní
předměty, polepy aut, označení provozovny atd.
Grafické práce 1 hod.
500
tištěná a řezaná reklama, obalový design, tvorba katalogů, fotografické práce, retušování atd.

| Webdesign
WebBasic
10 000
základní prezentace max. rozsah 5 stran (úvod, menu, kontakty, fotogalerie), jednoduchá grafika, základní
SEO optimalizace, HTML/CSS
WebStandard
15 000
standardní prezentace max. rozsah 10 stran, navíc oproti WebBasic plnohodnotná grafika i SEO, registrace
do vyhledávačů a katalogů
WebPremium
25 000
max. rozsah 20 stran, navíc oproti WebStandard animovaná grafika, kontaktní formulář a redakční systém
pro administraci webu uživatelem
Vytvoření kompletního e-shopu
20 000
platformy PrestaShop nebo ZenCart, základní grafika, instalace základních modulů a jejich nastavení, SEO
optimalizace, registrace do vyhledávačů a katalogů, zaškolení uživatele
Grafický návrh webu
7 500
grafický návrh nového webu popř. redesign stávajících stránek
SEO analýza a analýza klíčových slov
3 500
analýza a následné úpravy zlepšují pozici analyzovaného webu ve výsledcích vyhledávačů, zvyšují
návštěvnost, určují vhodnou strategii pro PPC kampaně
Registrace do 250 CZ vyhledávačů a katalogů
2 500
registrace webu do českých vyhledávačů a katalogů zvyšující návštěvnost webu
Copywriting 1 strana A4
1 000
tvorba obsahu (textu) webu, cca 1800 znaků, za znak se považuje i mezera
Ostatní práce zde neuvedené 1 hod.
500
správa webu, aktualizace, dodatečné úpravy, plnění obsahem atd.

Ceny jsou orientační a jsou uvedeny v Kč bez DPH. Každá zakázka je jedinečná a výsledná cena se
proto může lišit. Konečná cena je vždy stanovena individuálně. Skicovné tvoří 50% z ceny.

