
 

 
Původní cena – 9 990 Kč > nová cena pro vás 6 990 Kč 

 

WEBOVÉ STRÁNKY WEB-MINI S REDAKČNÍM SYSTÉMEM PRO 

JEJICH SNADNOU SPRÁVU 

 

Ještě nemáte vlastní www stránky? Hledáte dárek pro svého partnera?  Využijte této jedinečné akce a 

dostanete profesionální  webovou prezentaci postavenou na redakčním systému, který Vám umožní 

vytvářet celý obsah podle Vašich představ. 

Pojďte s námi ušetřit! S námi budete mít nové stránky do 2 týdnů! 

Za tuto skvělou cenu 6 990 Kč Vám vytvoříme vlastní  webové stránky WEB-MINI s redakčním systémem 

pro snadnou správu. 

- Vypracujeme Vám návrh grafiky webových stránek 

-  nainstalujeme a zabezpečíme provoz redakčního systému 

- registrujeme do hlavních českých i zahraničních vyhledavačů, pokud již nejste 

 

A to vše rychle, kvalitně a v akční ceně. 

Co všechno nabídka obsahuje? 

-návrh vzhledu webových stránek dle Vašich představ, základem může být i váš vlastní design 

- překódování návrhu pro redakční systém WORDPRESS (případně je i možnost DRUPAL) 

- zpracování dodaného obsahu do webových stránek (max 10 stránek) 

- instalaci redakčního systému na Váš hosting 

- nastavení statistik Google analytics 

- kontaktní formulář na vaše stránky 

- registraci vašich stránek do hlavních domácích a zahraničních  internetových vyhledavačů 

- zajištění funkčnosti stránek v prohlížečích IE, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera 



- základní optimalizace pro vyhledavače (SEO) 

 

Proč právě studio MONOLIT? 

- Výborný poměr kvalita/ cena 

- služby prověřené spokojenými zákazníky 

- nízké pořizovací náklady 

- kompletní vytvoření stránek z dodaných materiálů 

- vytvoření emailových schránek v případě využití našeho hostingu 

- další doplňující služby 

 

Pro Vaše maximální pohodlí nám zašlete vyplněný formulář, kde vyřešíme většinu otázek potřebných pro 

tvorbu a návrh webu. Veškeré konzultace pak mohou probíhat emailem, elektronicky případně osobně.  

V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat – info@studiomonolit.cz 

 

Podmínky využití slevové akce v hodnotě 6 990 Kč 
Internetové stránky WEB-MINI 

 
 

Tato nabídka je určena především pro základní stránky firem, osobní prezentace atd. 
 
Obsah: 

- Grafický návrh šablony pro redakční systém (v případě nedodání nebo nevyužití vlastních fotografií jsou na stránkách umístěny zásadně 

fotografie z fotobank nebo volně dostupné fotografi, u kterých to umožňuje autorské právo. V případě dodání vlastních fotografií k využití je ze strany 
realizátora stránek (studio MONOLIT.cz – Pokorný Josef, DiS.) na dané podkladynahlíženo jako na vlastní zákazníka a ošetřené autorským zákonem). 

- Instalace a customizace redakčního systému 
- Nakódování vybraného grafického návrhu na šablonu 
- Nastavení databáze 
- Základní zabezpečení redakčního systému proti hackingu a jeho záloha 
- Instalace šablony 
- Naplnění stránek obsahem (rozsah stránek 10 stran textu, případně podle dohody) 
- V případě potřeby doplnění o pluginy (rozšíření) – facebook like, anketa, dotazník, fotogalerie, Gogole analytics, 

sledování návštěvnosti stránek 
- Základní SEO optimalizace stránek, doporučení pro texty a nadpisy stránek pro zvýšení seo optimalizace 

 
 

Součástí nabídky není: 

Flash, Java aplikace, ani jejich kódování. (např. Interaktivní stránky) 

E-shop nebo jeho modifikace 

Tvorba serveru (např. seznam.cz, aukro.cz, slevomat.cz atd, autobazar s vyhledáváním v databázi.) 

Složitější a rozsáhlejší stránky. 

 
V případě vlastního grafického návrhu zákazníka je možné, že nebude proveden zcela podle předlohy z důvodu určitých limitů 
redakčního systému. Proto musí být konzultován s realizátorem stránek – studiem MONOLIT.cz 

mailto:info@studiomonolit.cz

