TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
Bc. Antonín Bouchal
Webové stránky

Telefon: 736 729 646
E-mail: bouchalantonin@gmail.com

s poutavým
a přehledným designem.
Jednoduše použitelné
pro Vaše návštěvníky.

Pracuji na smysluplných projektech, které mají od začátku jasně stanovený řád. Aby
tomu tak mohlo být, musí se dodržet určitá pravidla tvorby webových stránek.

Na úvod… ze života…
Web se mi celkově líbí, jen nemohu
najít ikony sociálních sítí… A mohl byste
prosím posunout reference před služby?
Také by ta modrá mohla být světlejší…
A chybí mi tam popis všech našich
služeb… Není toho textu vlevo trošku
moc? Vlastně, víte… je to celé jinak, než
jsem si představoval…

…nelíbí? To jsem rád. Zvolme správný postup…

Vše začíná komunikací, i končí,
vlastně celý projekt je o komunikaci.

…dejme si kávu nebo džus.
Nejčastěji pracuji z domova nebo v kanceláři, která se nachází v centru Prahy na
Václavském náměstí. Přijet ale mohu po domluvě kamkoliv v rámci České republiky.
Společně probereme, v čem spočívá Vaše podnikání, co budou webové stránky obsahovat,
které postupy zvolíme, jak bude naše spolupráce probíhat,… Pokud by osobní schůzka byla
problém, pokusíme se na všem domluvit alespoň telefonicky.

Jak bude naše spolupráce probíhat?


Seznámím Vás s redakčním systémem Joomla!, na kterém bude web postavený.
Systém to je intuitivní a přehledný. Základní nastavení zvládnete po představení
systému sami. Editace článků a obrázků je velice podobná aplikaci MS Word. Bude
Vám stačit běžná znalost počítače, nikoliv potřeba znalosti programátorských jazyků!



Zpracuji grafický návrh a zajistím textový obsah (pokud nebudete mít již obsah
připravený).



Budeme společně ladit návrh do té doby, než bude přesně podle Vašich představ.



Dle schváleného návrhu vytvořím webové stránky. Veškerý průběh tvorby webu
budete moci sledovat a komentovat na testovací doméně.



Po dokončení opět společně doladíme detaily webu.



Zajistím hosting a přenesenu web na zvolenou doménu.



V případě potřeby Vás zaškolím tak, abyste se v systému opravdu dobře vyznali.



Navrhnu (zajistím) marketingovou strategii včetně optimalizace pro vyhledávače
(SEO)



Pokud budete chtít, rád se o web budu starat dlouhodobě.

Kolik to bude stát?... No, tak zase jedna ze
života…
Dobrý den, potřebuji
jednoduchý web. Bude
obsahovat Úvod, kontakt,
služby, o nás. Kolik by takový
web u vás stál?

Děkuji za Váš zájem, web bude
stát mezi 5 000 Kč až 100 000
Kč. Je to pro Vás v pořádku?

Tak takhle asi ne…
A takhle ano…


Cenu můžu určit, až si stanovíme cíle a vyřešíme: Vstupní analýzy, strukturu, obsah,
grafiku, testování, SEO,………. Je toho opravdu hodně.



Nebo si stanovíme cíle a maximální částku, kterou chcete do webu investovat.
Sestavím Vám plán, co vše je možné za částku udělat.



Pokud by výsledný web nemohl splnit Vaše očekávání, řeknu Vám to. Poradím Vám
čemu se vyvarovat a se spoluprací nezačneme. Med kolem pusy nemažu.

Nemusí to být drahé
Kvalitní weby, které dlouhodobě pomáhají menším firmám, lokálním restauracím či
živnostníkům často nestály více jak 25 000 Kč.

Cena se skládala z:
Ano, účtuji si již první schůzku, protože:



Na Váš projekt se předem připravím
I pokud se nedomluvíme, tak Vám
poradím, jak při výběru jiného řešení
postupovat a jak se „nespálit“.

Úvodní konzultace

2 000 Kč.

Návrh webových stránek

8 000 Kč

Zpracování webových stránek v redakčním systému Joomla!

14 000 Kč

Převedení webu na zvolenou doménu

1000 Kč

Technická podpora na 2 měsíce

Zdarma

Hodinová cena nad rámec původního zadání:

750 Kč / hod

„Pachuť mizerné kvality zůstává
dlouho poté, co zmizí chuť nízké
ceny.“
Benjamin Franklin

Doba dodání
Webové stránky tohoto rozsahu se snažím dodat vždy do 1 měsíce. Je zde ovšem mnoho
aspektů, které mohou tuto dobu ovlivňovat. Například rychlost komunikace, schválení návrhů,
dodání obsahu apod.

Weby místo slibu, aneb trocha mé tvorby:

Domluvíme se? / nedomluvíme se?
Skvěle, kontaktujte mě na email
bouchalantonin@gmail.com nebo zavolejte na tel:
736729646 a domluvíme se na dalším postupu.

Nevadí, děkuji za Váš čas a věřím, že jsem Vám alespoň
pomohl při výběru jiného řešení. Hodně štěstí a
úspěchů!

