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cenník / tvorba webových stránok

Porovnávacia tabuľka balíkov na tvorbu webu

BALÍK ŠTART BALÍK MINI BALÍK BASIC BALÍK PROFI

Redakčný systém

Responzívny dizajn - 
tablet, mobil
Rozvrh stránky 
podľa požiadaviek

Preddefinovaný** 
strana 7

Preddefinovaný** 
strana 8

Dizajn originál len 
pre firmu

Scrolovací baner na 
homepage

statický obrázok /
možný doplatok  

***

Blog

Pole pre Aktuality a 
Novinky

Kontaktný formulár

Fotogaléria

Počet podstrán MAX. 3 strany
V cene 5 strán + 

MAX. 5 strán navyše 
za doplatok *

neobmedzený - 
každá podstránka 6 

EUR/strana

neobmedzený - 
každá podstránka  6 

EUR/strana
SEO kódu na 
stránke
Funkcionality webu 
nad  rámec

 + max. CSS, 
JQUERY

Zobrazenie tovarov 
a služieb

na 1 podstranke ako 
prehľad sortimentu 

a služieb

na viac 
podstránkách ako 

prehľad sortimentu 
a služieb

aj položkovito aj položkovito

Analýza 
návštevnosti po 
spustení webu

3 mesiace po 
spustení

Administrácia webu
3 mesiace + 

20% zľava pre 
administráciu

CENA* 200 EUR 260 EUR 350 EUR Cenová ponuka

* pri balíku BASIC a PROFI je každá podstránka účtovaná 6 EUR za stranu, v balíku MINI je v cene 5 podstrán 
a maximálne možný počet je + 5 podstrán navyše - teda doplatok 30 EUR, v balíku ŠTART je cena konečná a 
maximálny počet podstrán je 3.

* * preddefinovaný rozvrh stránky si môžete pozrieť na konci cenníka, rozvrh stránky je nemenný, dá sa meniť len 
význam a obsah polí

Pri cenách balíkov nie sú zahrnuté fotografie na podstránkach a v scrolovacom banery. Ak si ich klient 
nedodá sám, má možnosť zakúpenia z fotobanky. Ceny fotiek v cenníku.

*** doplatok za scrolovací baner 30 EUR, bez fotiek

fgAteliér



Balík ŠTART
Jednoduchý web s redakčným systémom, max. počet podstrán 4, kontaktný 
formulár, rozvrh stránky preddefinovaný ako na strane 7, dizajn originál len pre 
firmu, dizajn prispôsobený aj mobilu a tabletu, obsah pozrite tabuľku na strane 
2

200 EUR

Balík MINI
Web s redakčným systémom, max. počet podstrán 10, scrolovací baner, 
kontaktný formulár, rozvrh stránky preddefinovaný ako na strane 8, dizajn 
originál len pre firmu, dizajn prispôsobený aj mobilu a tabletu, obsah pozrite 
tabuľku na strane 2

260 EUR

Balík BASIC
Web pre firmu, ktorá chce mať web rozvrhnutý na základe požiadaviek, obsah 
ako v tabuľke na strane 2, seo optimalizácia kódu webu, scrolovací baner, 
možnosť blogu, responzívny dizajn pre mobil a tablet, dizajn originál pre vašu 
firmu, možnosť rozšírenia funkcionalít cez CSS a JQUERY

350 EUR

Balík PROFI
Web pre firmu, ktorá chce mať web rozvrhnutý na základe požiadaviek, obsah 
ako v tabuľke na strane 2, seo optimalizácia kódu webu, scrolovací baner, 
možnosť blogu, responzívny dizajn pre mobil a tablet, dizajn originál pre vašu 
firmu, možnosť rozšírenia funkcionalít cez CSS a JQUERY, merianie návštevnosti 
po dobu 3 mesiacov - vyhodnotenie v reporte, funkcie webu na základe 
potreby a predstavy klienta, 3 mesiace administrácia webu

cenová ponuka

Vloženie podstránky do webu (platí pre balík BASIC a PROFI) 6 EUR / strana

Doplatok za fotogarfie webu
malá okolo 400 px 3-5 EUR
stredná okolo 800 px 5-8 EUR
veľká pre baner a pozadie okolo 1900 px 8-10 EUR 

Administrácia stránok v redakčnom systéme 15 EUR / hodina

Dizajn web stránok od 200 EUR 

Dizajn web stránok + vytvorenie šablóny Joomla + css štýly cenová ponuka 

Dizajn web stránok + vytvorenie šablóny Joomla + css štýly + responzívny dizajn 
(tablet, mobil, notebook)

cenová ponuka

3-10 EUR
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Redizajn stránok cenová ponuka 

Iné práce na webových stránkach 18 EUR / hodina

Stránky bez redakčného systému
Tvorba stránok bez redakčného systému. Obsah a funcionality podobné ako 
pri balíku MINI. Stránky založené predovšetkým na technológiach HTML, CSS, 
JQUERY, PHP

cenová ponuka

Flash animácia na web cenová ponuka

Balík web admin
Administrácia stránok a sociálnych sietí počas 1 mesiaca v stanovenom 
rozsahu: úprava podstránok 2x týždene  (novinky, aktuality, akcia a podstránky), 
pridávanie článkov do blogu 1x týždene, facebook pridávanie príspevkov 1x 
denne, pridávanie tweetov  1-2x denne, pridávanie google+ príspevkov 2x 
denne

150 EUR / mesiac

Balík web admin plus
Administrácia stránok a sociálnych sietí na základe pracovných normohodín v 
rozsahu 5 hodín / týždeň = 1 hodina / deň

185 EUR / mesiac
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SEO audit

Audit odhalí nedostatky z pohľadu optimalizácie pre vyhľadávače. Pozrieme 
sa ako je na tom kód webu, obsah textu. Prekontrolujeme odkazové portfólio, 
ktoré odkazuje na stránky. Poskytneme presný podrobný protokol s uvedeným 
nedostatkov a popíšeme nápravu danej chyby.

* záleží od rozsahu stránok

od150 EUR* 

Balík ANALYTIK

Táto služba je určená tým, ktorí majú svoj web a chcú odhaliť prečo web nie je 
marketingovo úspešný. Jeho úlohou je nielen odhaliť nedostaky, ale doporučiť 
ako ďalej. Nasadením všetkých analytických nástrojov na webe a soc.sieťach 
vieme zistiť, čo by Vášmu webu pomohlo.Vykonaním auditu použiteľnosti - 
napravíme chyby vo výstavbe webu. Vypracujeme spôsob propagácie danej 
firme, čo by bolo vhodné pre Vás. Taktiež zadefinujeme hlavné ukazovateľe a 
ciele pre príslušnú doménu. 

* záleží od rozsahu stránok

od150 EUR* 

SEO optimalizácia

Balík obsahujúci úkony, ktoré vedú k dosiahnutiu popredných pozícií vo 
výsledkoch vyhľadávania na optimalizované kľučové frázy. Tým sa zvyšuje 
návštevnosť danej domény. Optiamlizácia je rozdelená na optimalizáciu 
kódu (onpage optimalizáciu) a mimostránkové aktivity - privádzanie spätných 
odkazov na daný web. SEO vykonávame ako administratívnu prevádzku  
jednotlivých krokov. Vždy využívame bezplatné odkazy a následne ponúkame 
možnosť privádzania platených spätných odkazov, ktoré sú faktúrované 
prevádzkovavteľmi daných domén - ktoré nemusíte využiť. Tým je zabezpečená 
efektívna a lacná optimalizácia.

100 EUR / mesiac

SEO optimalizácia pre viac ako 3 frázy cenová ponuka 

Inboud marketing 
Tento typ marketingu je vhodný ako nízkonákladová alternatíva pre malé a 
stredné firmy. Jeho súčasťou sú seo, obsahový marketing a marketing na 
sociálnych sieťach.

len ako súčasť 
balíka tvorby 
webu PROFI
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Firemná identita (dizajn manuál)

Balík služieb, ktorý prinesie firme návrh prvkov a tlačovín prezentujúcich 
podnikateľský subjekt navonok. Zadefinujeme vzhľad loga, webu, 
komunikačných a publikačných tlačovín používaných vo firme: faktúra, vizitky, 
hlavičkový papier, firemné profily, propagačné letáky, tabuľky a veci používané 
v kanceláriach. Všetko dodané v prehľadnom dizajn manuále, ktorý zadefinuje 
spôsob používania grafických prvkov typických len pre Vašu firmu a bude 
obsahovať vzhľad tlačovín a propagačných materiálov.

cenová ponuka

Tvorba loga

Tvorba loga pozostávajúca z predloženia 3 návrhov. Finalizácia a výber jednej 
konečnej verzie. Dodanie vo všetkých formátoch pre tlač alebo elektronické 
publikovanie.  Logo manuál na určenie pravidiel používania loga, jeho variant, 
definícia fontov a farieb.

200 EUR

Tvorba loga / 5 predlôh cenová ponuka

Leták A5 jednostranný 60 EUR**

Leták A5 obojstranný 80 EUR**

Baner / Biilboard 120 EUR**

Elektronicky publikované materiály (cenníky, akciové letáky, ponuky, 
katalógy....)

60 EUR**

Návrh malých formátov (nálepky, magnetky, kľúčenky....) od 20 EUR**

Návrh tlačených katalógov, brožúr (vzhľad) od 200 EUR**

Sadzba 1 strany do katalógu, brožúry (vzhľad) 6,50 EUR / strana

Vizitka 25 EUR*

Iné grafické práce 18 EUR / hodina

Ostatné práce:
**Pri cenách nie sú účtované fotky a vektorové obrázky zakúpené vo fotobanke. Cena za foto materiál sa môže 
pohybovať v rozmedzí od 10 - 20 EUR a viac. Záleží od množstva a ceny jednotlivých prvkov. Pri predložených 
konceptoch je vždy predkladaná aj cena fotiek, ktoré sú potom schvalované zákazníkom.
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Preddefinovaný rozvrh webu homepage pre balík ŠTART**

menulogo

statický baner - obrázok

rozdelenie  tovaru, služieb - voliteľné

o firme aktualita a novinka - voliteľné

päta webu

balík ŠTART  - max. 4 podstránky, napr. homepage, o firme, služby alebo tovar, kontakt

** preddefinovaný rozvrh stránky, rozvrh stránky je nemenný



Preddefinovaný rozvrh webu homepage pre balík MINI**

menulogo

scrolovací baner

rozdelenie  tovaru, služieb - voliteľné

o firme aktualita a novinka - voliteľné

päta webu

balík MINI - max. 10 podstránok, 5 podstrán v cene webu 220 EUR + 5 podstrán voliteľných - doplatok 30 EUR, 
1 stránka 6 EUR.

Obrázky na web: dizajn v cene, obrázky na podstránky a do baneru scrolovacieho - dodané klientom alebo z 
fotobanky za doplatok - obrázok od 3 - 15 EUR (záleží od veľkosti obrázku)

Akcia - voliteľné

* * preddefinovaný rozvrh stránky, rozvrh stránky je nemenný


