OnePage+
Navržen pro všechny, velké firmy i jednotlivce. Přizpůsoben požadavkům dnešní doby. Dokáže se
mnohem více přiblížit uživatelům Internetu. A přesto lze tento progresivní model internetové
prezentace získat už od 12 000 Kč včetně individuální grafiky a naplnění obsahu.
Průlomový model webu přizpůsobený pro mobilní zařízení.
Nárůst uživatelů Internetu na mobilních zařízeních den ode dne roste. S OnePage+ jim budete stále
na blízku. Obrovský požitek z brouzdání po Vašem webu bude totiž mít každý návštěvník, včetně těch
přicházejících z mobilního telefonu nebo tabletu.
Zdokonalené ovládání a orientace na webu.
Webové stránky, kde budete mít všechno dokáže dnes vyrobit každý. Bude však docíleno, aby byl
opravdu použitelný a jeho prohlížení uživatele bavilo? OnePage+ zaručeně udrží návštěvníkovu
pozornost ať už kliká myší za počítačem nebo ovládá web pomocí gest palce na telefonu.
Profesionální individuální grafická úprava a naplnění webu obsahem.
Rychle. Snadno. A bez zbytečných starostí. Každá OnePage+ je jedinečná díky profesionální grafické
úpravě respektující Vaši značku nebo přání. Naplnění webu obsahem je samozřejmostí. Kompletní
internetovou prezentaci spustíme od dodání nezbytných podkladů už do dvou pracovních dnů.
Interaktivní Slideshow.
Vyjádřete netradičním způsobem hlavní charakteristické rysy svého podnikání nebo třeba speciální
nabídku. Poutavá obrázková prezentace slouží jako velmi účinný nástroj ke svádění pozornosti
návštěvníka. V ceně každé OnePage+ Vám efektivně unikátní Slideshow sestavíme.
Propojení na Facebook a jiné sociální sítě.
Přirozené šíření vaší stránky na sociálních nic nestojí. Určitě máte mnoho spokojených zákazníků.
Proč jim nedat prostor vyjádřit svůj kladný postoj k vám prostřednictvím OnePage+. Vystupujte jako
profesionálové a dělejte svůj byznys co nejlépe umíte, určitě se o vás bude vědět.
Snadné vytváření novinek, článků a multimediálních galerií.
Nedílnou součástí OnePage+ je administrační systém. S novým systémem pro správu obsahu Chief
nyní už nepotřebujete odborných znalostí. Publikujete neomezené množství novinek, článků, video
a fotogalerií snadno a dvakrát rychleji než jste byli zvyklí.
Váš kontakt na správném místě.
Zvyšte důvěru ve Vaše podnikání uveřejněním dostatečného množství kontaktních informací. Vaše
sídlo firmy nebo místo styku se zákazníky znázorňuje přehledná interaktivní mapa. Kontaktní formulář
pro ještě příjemnější oslovení zákazníkem.
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Statistiky návštěvnosti.
Každý chce být úspěšný. Sledujte úspěch své internetové prezentace pomocí nástroje Google
Analytics. Pokud nemáte ještě zřízen vlastní účet, rádi Vám jej zdarma založíme.
Neomezené množství jazykových mutací.
Přizpůsobte si OnePage+ libovolnému počtu jazykových mutací a otevřete si tím dveře k zákazníkům
na mezinárodních trzích.
Internetová doména, webhosting, emailové schránky.
Pro maximální kontrolu, poskytování aktualizací a podpory běží všechny internetové prezentace
OnePage+ výhradně na našich serverech. Každá nově založená OnePage+ automaticky získává
možnost registrace domény, poskytování webového hostingu včetně jedné emailové schránky
na první rok zdarma.
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OnePage+ Lite

12 000 Kč

Uvítací text (citát, firemní claim)
O nás (libovolný text, může obsahovat i obrázky a videa prostřednictvím YouTube)
Novinky (krátké textové zprávy (libovolné množství))
Kontakt (libovolné množství kontaktních osob a adres, mapka s adresou (Google Maps), kontaktní formulář)
Zápatí (libovolný text, odkazy na profilové stránky sociálních sítí (Facebook, Google+, Twitter), kanál YouTube)
Webhosting + doména na 12 měsíců (další období dle aktuálního ceníku)
Volitelné moduly:
3 000 Kč / modul
Multimediální galerie (portfolio) (vkládání libovolného množství fotogalerií a videogalerií s textovým
popisem, řazení podle štítků)
Články (vkládání libovolného množství článků včetně příloh, které je možné kombinovat s fotogalerií)
Jazykové mutace (vkládání libovolného množství jazykových mutací)

OnePage+ Standard

16 000 Kč

Uvítací text (citát, firemní claim)
O nás (libovolný text, může obsahovat i obrázky a videa prostřednictvím YouTube)
Novinky (krátké textové zprávy (libovolné množství))
Multimediální galerie (portfolio) (vkládání libovolného množství fotogalerií a videogalerií s textovým
popisem, řazení podle štítků)
Články (vkládání libovolného množství článků včetně příloh, které je možné kombinovat s fotogalerií)
Kontakt (libovolné množství kontaktních osob a adres, mapka s adresou (Google Maps), kontaktní formulář)
Zápatí (libovolný text, odkazy na profilové stránky sociálních sítí (Facebook, Google+, Twitter), kanál YouTube)
Webhosting + doména na 12 měsíců (další období dle aktuálního ceníku)
Volitelné moduly:
Jazykové mutace (vkládání libovolného množství jazykových mutací)

OnePage+ Professional

3 000 Kč / modul

18 500 Kč

Uvítací text (citát, firemní claim)
O nás (libovolný text, může obsahovat i obrázky a videa prostřednictvím YouTube)
Novinky (krátké textové zprávy (libovolné množství))
Multimediální galerie (portfolio) (vkládání libovolného množství fotogalerií a videogalerií s textovým
popisem, řazení podle štítků)
Články (vkládání libovolného množství článků včetně příloh, které je možné kombinovat s fotogalerií)
Kontakt (libovolné množství kontaktních osob a adres, mapka s adresou (Google Maps), kontaktní formulář)
Zápatí (libovolný text, odkazy na profilové stránky sociálních sítí (Facebook, Google+, Twitter), kanál YouTube)
Jazykové mutace (vkládání libovolného množství jazykových mutací)
Webhosting + doména na 12 měsíců (další období dle aktuálního ceníku)
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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