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* Ceny jsou uvedeny bez DPH

220 Kč  / 1 měsíc
250 Kč  / 1 měsíc
280 Kč  / 1 měsíc              

60 Kč  / 1 měsíc
80 Kč  / 1 měsíc

490 Kč  / 1 měsíc
520 Kč  / 1 měsíc
550 Kč  / 1 měsíc
100 Kč  / 1 měsíc
100 Kč  / 1 měsíc

690 Kč  / 1 měsíc
720 Kč  / 1 měsíc
750 Kč  / 1 měsíc
140 Kč  / 1 měsíc
100 Kč  / 1 měsíc

490 Kč  / 1 měsíc
520 Kč  / 1 měsíc
550 Kč  / 1 měsíc
100 Kč  / 1 měsíc

690 Kč  / 1 měsíc
720 Kč  / 1 měsíc
750 Kč  / 1 měsíc

Jazyková mutace k E-shop Max variantě 140 Kč  / 1 měsíc

220 Kč  / 1 měsíc
250 Kč  / 1 měsíc
280 Kč  / 1 měsíc

320 Kč  / 1 měsíc
Internetové stránky Velký Web Scholastika - varianta pro školy a školky, platba půlroční 350 Kč  / 1 měsíc

Ceník služeb ALS-Euro, s.r.o., platný od 5.12.2011
http://www.als.cz 
obchod@als.cz   
Telefon: 246 033 277-9

Vytvoření  www prezentací a el. obchodů s redakčním systémem Velký Web (částky za plnění a design – viz ceník)
Velký Web Basic – 3 kategoie v menu, platba 1x ročně
Velký Web Basic – 3 kategoie v menu, platba půročně
Velký Web  Basic – 3 kategorie v menu, platba měsíčně
Jazyková mutace k Basic variantě
Modul internetového obchodu k Basic variantě (+1 kategorie do menu)

Velký Web Profesional – 10 kategorií v menu, platba 1x ročně
Velký Web Profesional –10 kategorií v menu, platba půročně
Velký Web Profesional –10 kategorií v menu, platba měsíčně
Jazyková mutace k Profesional variantě
Modul internetového obchodu k Profesional variantě (+20 kategorií do menu)

Velký Web Excelent – neomezeně kategorií v menu, platba 1x ročně
Velký Web Excelent – neomezeně kategoríí v menu, platba půlročně
Velký Web Excelent – neomezeně kategoríí v menu, platba měsíční
Jazyková mutace k Excelent variantě
Modul internetového obchodu k Excelent variantě

Velký Web Optimal – samostatný e-shop, 20 kategorií v menu, platba 1x ročně
Velký Web Optimal - samostatný e-shop, 20 kategorií v menu, platba půlročně
Velký Web Optimal - samostatný e-shop, 20 kategorií v menu, platba měsíčně
Jazyková mutace k Optimal variantě

Velký Web E-shop Max – samostatný e-shop, neomezeně kategorií v menu, platba 1x ročně
Velký Web E-shop Max – samostatný e-shop, neomezeně kategorií v menu, platba půlročně
Velký Web E-shop Max – samostatný e-shop, neomezeně kategorií v menu, platba měsíčně

Internetové stránky Velký Web Nonprofit – varianta pro občanské sdružení, 100 kategorií v menu
Internetové stránky Velký Web Nonprofit – varianta pro občanské sdružení, platba půlroční
Internetové stránky Velký Web Nonprofit – varianta pro občanské sdružení, platba měsíční

Internetové stránky Velký Web Scholastika - varianta pro školy a školky, 50 kategorií v menu
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Internetové stránky Velký Web Scholastika - varianta pro školy a školky, platba měsíční 380 Kč  / 1 měsíc
Modul neomezeně sekcí Scholastika 150 Kč  / 1 měsíc
Internetové stránky Velký Web Scholastika – Mini - varianta pro školy a školky, 12 kategorií v menu 220 Kč  / 1 měsíc

1800 Kč  / 1 měsíc

3000 Kč  / 1kus
2600 Kč  / 1 kus

25 Kč  / 1měsíc
50 Kč  / 1měsíc

Pravidelná synchronizace dat z datového zdroje třetích stran 50 Kč  / 1 měsíc

2000 Kč  / 1 kus
1500 Kč  / 1 kus

Aktivace modulu diskuze do www stránek 1500 Kč  / 1 kus
1500 Kč  / 1 kus
3800 Kč  / 1 kus
1500 Kč  / 1 kus

Aktivace modulu parametry uživatelů 1500 Kč  / 1 kus
Aktivace bloku automatického zobrazení obsahu/zboží 1500 Kč  / 1 kus
Aktivace modulu Export objednávek do účetního systému Pohoda 1500 Kč  / 1 kus

1500 Kč  / 1 kus
Aktivace modulu import z datového zdroje třetích stran do systému Velký Web (CSV,XML nebo SOAP) 1500 Kč  / 1 kus

1500 Kč  / 1 kus
900 Kč  / 1 kus
900 Kč  / 1 kus
900 Kč  / 1 kus
900 Kč  / 1 kus

Aktivace modulu registrace uživatelů v E-shopu 1200 Kč  / 1 kus
Aktivace modulu automatického nastavení cenových hladin  (vyžaduje mít aktivovanou registraci uživatelů) 2000 Kč  / 1 kus

1500 Kč  / 1kus
3000 Kč  / 1 kus

Aktivace komunikačního modulu 3000 Kč  / 1 kus
Aktivace fakturační modul 3000 Kč  / 1 kus

2000 Kč  / aktivace

Velký Web All Inclusive – neomezeně kategorií v menu, neomezený e-shop, neomezeně jazykových mutací a e-mailových 
schránek k doméně, v ceně 1x doména, 2 hod. zaškolení. Cenově skvělá varianta pro klienty s mnoha jazykovými mutacemi. 
Platba 1x ročně.

Mikrosites (1 stránka)
Mikrosites – pro stávající zákazníky kteří u nás mají web (k mikrosites je třeba webhosting Mini pro mikrosites)

Webhosting Mini – vhodný pro Mikrosites
Awstats – statistiky

Moduly, které je možné k red. systému Velký Web do e-shopu objednat za jednoráz. aktivaci (moduly vyžadují určitá 
nastavení před spuštěním):
Aktivace bloku administrovatelný flash banner
Aktivace bloku flash video

Aktivace modulu export objednávek z eshopu do Česká pošta
Aktivace modulu otevřených objednávek v e-shopu (vyžaduje mít aktivovanou registraci uživatelů)
Aktivace modulu parametry pro eshop

Aktivace modulu universální import zboží do e-shopu

Aktivace modulu export zboží z e-shopu do formátu XML
Aktivace způsobu platby přes Cetelem v košíku e-shopu 
Aktivace způsobu platby AURA kartou v košíku e-shopu 
Aktivace způsobu platby přes Raiffeisen BANK (Ebanku) v košíku e-shopu 
Aktivace způsobu platby PaySec (ČSOB)

Aktivace multibloku jednoduchého ( blok stránek na míru)
Aktivace mutibloku pokročilého (blok stránek na míru)

Aktivace modulu Directmail
Directmail Basic 
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75 Kč  / 1 měsíc
 / aktivace

300 Kč  / 1 měsíc
5000 Kč  / aktivace
1000 Kč  / 1měsíc
1300 Kč  / 1 kus
1500 Kč  / 1 kus

Umístění / úprava dat na www prezentaci s redakčním systémem Velký Web – plnění web stránek
Prvotní naplnění menších www stránek:

500 Kč  / 1 web
1000 Kč  / 1 web

Plnění vícestránkových variant webu, dodatečné plnění:
14 Kč  / 1 kus

32 Kč  / 1 kus
14 Kč  / 1 kus

8 Kč  / 1 kus
22 Kč  / 1 kus

12 Kč  / 1 kus
Blok souborů ke stažení 5 Kč  / 1 kus
- Položka bloku souborů ke stažení 4 Kč  / 1 kus
Blok odkazů textových 5 Kč  / 1 kus
- Položka bloku odkazů textových 4 Kč  / 1 kus
Bloky na míru 30 Kč  / 1kus
- Další bloky založené na míru 30 Kč  / 1 kus
Webový formulář 9 Kč  / 1 kus
- položka bloku webový formulář 3 Kč  / 1 kus

32 Kč  / 1 kus
50 Kč  / 1 kus
10 Kč  / 1 kus

100 Kč  / 1 kus

45 Kč  / 1 kus
20 Kč  / 1 kus

Revize již existujícího článku (změna v textu, odkazech) 20 Kč  / 1 kus
Revize již existující tabulky (změny v tabulce) 38 Kč  / 1 kus
Revize ostatních bloků 20 Kč  / 1 kus

do 1GB přenesených dat měsíčně (vhodný k variantě Basic)
Directmail Profesional 3 500 Kč
do 5 GB přenesených dat měsíčně (vhodný k variantě Profesional)
Directmail Excelent 
do 25 GB přenesených dat (vhodný k variantě Excelent)
Grafický vzhled šablony Directmailu pro zákazníky kteří u nás mají web
Grafický vzhled šablony Directmailu pro zákazníky kteří u nás nemají web

Provotní naplnění varianty Basic s 3 kategoriemi v menu, 1 jazyk  – paušálně
Provotní naplnění varianty Profesional do 10 kategorií  v menu, 1 jazyk  – paušálně

Článek – jednoduchý  (plus případná cena za úpravu fotografie - viz odstavec Zpracování textu a obrázků)
Článek rozšířený   (článek obsahuje  formátování textu -  zatučnění slov, barevnost částí textu, klikací odkazy, seznamy s 
bodovými odrážkami)
Blok obrázků galerie – režim jednoduchá
- Položka bloku obrázků galerie  jednoduchá = vložení fota s případným popisem  (někdy + cena za úpravu foto - viz 
zpracování textu a obrázků)
Blok obrázků galerie – režim pokročilá (podbarvení pozadí galerie, popisky pod obrázky galerie)
- Položka bloku obrázků galerie pokročilá = vložení fota s případným popisem  (někdy + cena za úpravu foto - viz zpracování 
textu a obrázků)

Odkazník akce (nejčastějí použití pro akce  v levém či pravém sloupci)
Vlastní html kód – Vložení odkazů do zápatí, vložení kódů (statistiky,Fce …)
Blok elektronického obchodu (plus případná cena za úpravu fotografie - viz zpracování textu a obrázků)
Umístění videa / animace na www stránky
Vložení tabulky na stránky (částka se připočítává k ceně za založení bloku obrázek+text, ve kterém je tabulka umístěna, 
pokud jsou v tabulce odkazy tak se připočítává částka za odkaz)
Přidání odkazu do zápatí či pod zápatí v html kodu
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20 Kč  / 1 kus
250 Kč  / 1 kus

Založení kategorie do menu 4 Kč  / 1 kus
Ruční přeházení položek zboží/bloků mezi kategoriemi  (za položku zboží) 2 Kč  / 1 kus
Přejmenování kategorií v menu (za kategorii) 2 Kč  / 1 kus

360 Kč  / akce
3 Kč  / akce

Prvotní nastavení vodoznaků 70 Kč  / akce

30 Kč  / 1 kus

20 Kč  / 1 kus
Digitální nafocení interiéru nebo zboží u zákazníka 600 Kč  / 1 hodina

70 Kč  / 1 normo str.
Přepis textu z rukopisu v českém jazyce 250 Kč  / 1 normo str.

250 Kč  / 1 normo str.
Překlad textu do anglického jazyka 380 Kč  / 1 normo str.
Překlad textu do německého jazyka 380 Kč  / 1 normo str.

8 Kč  / 1 kus
60 Kč  / 1 kus

Převedení videa / animace z jednoho formátu do jiného formátu (video do 10 min. délky) 200 Kč  / 1 kus
Vypálení obrazu stránek na CD, DVD ke stažení 250 Kč  / 1 kus
Vypálení obrazu stránek na CD, DVD ke stažení + vypálení a odeslání 350 Kč  / 1 kus

Zakázkové programovací práce
1000 Kč  / 1 hodina
1500 Kč  / 1 hodina

Grafické práce
Design pro www prezentaci, logo, vizitky, letáky:
Grafický návrh velmi jednoduchý design do www prezentace 1800 Kč  / 1 kus
Grafický návrh standardního designu do www prezentace 3800 Kč  / 1 kus

5000 Kč  / 1kus
Grafický návrh - luxusní design do www prezentace 10000 Kč  / 1 kus
Grafický návrh měnícího se záhlaví – do www prezentace (za každé další záhlaví) 750 Kč  / 1 kus

650 Kč  / 1 kus

Výběr ilustračních fotografií na stránky z free galerií, pokud nedodáte vlastní fotografie
Nákup a vložení fotografie na web z fotobanky (základní běžné foto, u speciálních foto naceníme dle cen fotobanky)

Nastavení vodoznaku do stránek ( hromadné doplnění vodoznaku do již existujících obrázků na webu - vodoznak s názvem 
stránek či logem se pak přidává automaticky na všechny nově nahrané obrázky)
Duplikáty – vytvoření duplikátu bloku

Zpracovani textu,  obrázků a souborů pro publikování na www stránky, konverze formátů
Scanování grafického objektu z předlohy + optimalizace pro použití na www stránkách 
Jednoduchá úprava fotografie/obrázku dodaného v elektronické podobě + optimalizace pro použití na www stránkách (ořez 
apod.) 

Scanování textu z tištěné předlohy (OCR) – rozpoznání textů z obrázku

Přepis audionahrávky ve vhodné kvalitě (formát .wav, .mp3)

Konverze obrázků  (např. z formátu bmp či jiných do formátu jpg vhodných pro web)
Převod dokumentu do formátu pdf  (do 30 stran)

Překlady do dalších jazyků – naceníme dle rozsahu a normostran

Zvýhodněné programování  pro stávající zákazníky (PHP,MySQL, CSS)
Programování  pro nové zákazníky (PHP,MySQL, CSS)

Grafický návrh - plnobarevný design

Příplatek za dodatečné připomínkování  úpravy v grafice  - (pokud dojde v průběhu práce ke změně zadání a grafik musí 
přepracovávat již hotovou část, vícenásobné připomínkování.
Bez příplatku je možno standardně 1x připomínkovat. 
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1000 Kč  / 1 kus
Logo jednoduché - grafický návrh 1400 Kč  / 1 kus

1800 Kč  / 1 kus

5920 Kč  / 1 kus
Balíček grafického návrhu - logo jednoduché + vizitka - se slevou (jen ke stránkám od nás) - Tj. Sleva 600 Kč 1800 Kč  / 1 kus
Balíček jednoduché logo + vizitka - grafický návrh Tj. Sleva 200 Kč 2200 Kč  / 1 kus

2600 Kč  / 1 kus
6720 Kč  / 1 kus

Příplatek k logu či vizitce v případě požadavku na více návrhů  – cena za každý další návrh 280 Kč  / 1 kus

1000 Kč  / 1 kus
84 Kč  / 1 kus

Grafická návrh letáku jednostránková varianta 1500 Kč  / 1 kus
Grafický návrh letáku, jednostránková varianta ke stránkám od nás Tj. Sleva 200 Kč 1300 Kč  / 1 kus

2200 Kč  / 1kus
1900 Kč  / 1 kus

3700 Kč  / 1 balíček
Razítko (grafický návrh razítka) 1000 Kč  / 1 kus
Razítko zvýhodněná varianta pro zákazníky kteří s razítkem vezmou i další grafické práce (cena individuální)

22400 Kč  / balíček
1000 Kč  / hod

Nakreslení jednoduchých piktogramů či drobných navigačních ikon a tlačítek do stránek 140 Kč  / 1 kus

Grafické práce s tiskem

3648 Kč  / 1 balíček

4552 Kč  / 1 balíček

Grafický návrh - Logo 
Logo jednoduché - grafický návrh se slevou (jen ke stránkám od nás) Tj. Sleva 400 Kč

Logo kresbově náročnější - grafický návrh
Logo Exklusiv (několik návrhů – 2x jednoduché logo + 1x kresb. náročnější + komentář s doporučením od grafika + možnost si 
vyžádat další barevné varianty ze zvoleného loga) - grafické návrhy

Balíček logo kresbově náročnější + vizitka - grafický návrh Tj. Sleva 200 Kč
Logo Exklusiv + vizitka - grafické návrhy Tj. Sleva 200 Kč

Vizitky - Zvýhodněný balíček – Vizitka + tisk od nás Sleva 100,- Kč z ceny grafického návrhu vizitky
Vizitka samotná – návrh v el. Podobě
Pokud je třeba vytvořit tutéž vizitku s několika ruznými jmény, za každé další jméno se připočítává 84 Kč bez DPH.)
Leták - Zvýhodněný balíček + tisk od nás Sleva 150,- Kč z ceny grafického návrhu letáku

Grafický návrh letáku oboustraná varianta
Grafický návrh letáku, oboustraná varianta zvýhodněná varianta ke stránkám od nás Tj. Sleva 300 Kč
DOPORUČUJEME!!! Startovní balíček návrh vizitky +jednoduché  logo + letáku A5 oboustranného ke stránkám od nás bez 
tisku Tj. Sleva 900 Kč z grafických návrhů

Corporate identity a další grafické práce:

Balíček Corporate Identity (návrh loga, návrh vzhledu razítka v el. podobě, vizitka v el. podobě – 1x, návrh hlavičkového papíru 
v el. podobe, návrh vzhledu dopisní obálky (DL) v el. podobě, definování firemních barev a písma, jednoduchý grafický 
manuál, návrh vzhledu (designu) www prezentace - 1 statický návrh hlavní strany (v případe že u nás klient pořídí i www 
stránky, je v ceně i nařezání designu a nasazení do stránek) + 100 Ks vizitek zdarma jako bonus (Vizitka oboustranná 300g. 
matná křída)
Schůzka s grafikem (ve variantě stránek VIP Exklusive plus je bezplatná)
Ceny FLASH animací, přípravy inzrátů, a dalších dokumentů zašleme na vyžádání po upřesnění podkladů a rozsahu
Ceny internetových bannerů GIF – viz. naše stránky www.als-euro.cz

DOPORUČUJEME!!! Zvýhodněný startovní balíček návrh vizitky + loga + letáku A5 jednostranného ke stránkám od nás + tisky 
(Vizitka jednostranná (100 Ks) 300g. Matná křída; leták A5 jednostranný  (100 Ks) 170g. Křídový bílý lesklý) Tj. Sleva z 
grafických návrhů 850 Kč

DOPORUČUJEME!!! Zvýhodněný startovní balíček návrh vizitky + loga + letáku A5 oboustranného ke stránkám od nás + tisky 
(Vizitka oboustraná (100 Ks) 300g. Matná křída; leták A5 oboustraný  (100 Ks) 170g. Křídový bílý lesklý) Tj. Sleva z grafických 
návrhů 950 Kč
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1244 Kč  / 1 balíček
Zvýhodněný balíček návrh vizitky + tisk vizitky (Vizitka jednostranná (100 Ks) 300g. matná křída) Tj. Sleva 100 Kč 1134 Kč  / 1 balíček

2244 Kč  / 1 balíček

2134 Kč  / 1 balíček

2644 Kč  / 1 balíček

2534 Kč  / 1 balíček

1514 Kč  / 1 balíček

1897 Kč  / 1 balíček

2308 Kč  / 1 balíček

2608 Kč  / 1 balíček
Letáková kampaň

2961 Kč  / 250 kusů

1875 Kč  / 250 kusů

2070 Kč  / 250 kusů

3250 Kč  / 250 kusů

4049 Kč  / 500 kusů

2463 Kč  / 500 kusů

4349 Kč  / 500 kusů

2663 Kč  / 500 kusů

Tisky
Vizitka oboustranná (100 Ks) 300g. matná křída + cena za předtiskovou přípravu 344 Kč  / 100 kusů
Vizitka jednostranná (100 Ks) 300g. matná křída + cena za předtiskovou přípravu 234 Kč  / 100 kusů
Leták A5 oboustranný  (100 Ks) 170g. Křídový bílý lesklý + cena za předtiskovou přípravu 558 Kč  / 100 kusů
Leták A5 jednostranný (100 Ks) 170g. Křídový bílý lesklý + cena za předtiskovou přípravu 364 Kč  / 100 kusů

Zvýhodněný balíček návrh vizitky + tisk vizitky (Vizitka oboustranná (100 Ks) 300g. matná křída) Sleva 100,- z grafického 
návrhu vizitky Tj. Sleva 100 Kč

DOPORUČUJEME!!! Zvýhodněný balíček návrh vizitky a jednoduchého loga + tisk vizitek ke stránkám od nás (Vizitka 
oboustranná (100 Ks) 300g. matná křída) Tj. Sleva z grafických návrhů 500 Kč
Zvýhodněný balíček návrh vizitky a jednoduchého loga + tisk vizitek ke stránkám od nás (Vizitka jednostranná (100 Ks) 300g. 
matná křída) Tj. Sleva z grafických návrhů 500 Kč
Zvýhodněný balíček návrh vizitky a jednoduchého loga + tisk vizitek bez webu od nás (Vizitka oboustranná (100 Ks) 300g. 
matná křída) Tj. Sleva 100 Kč
Zvýhodněný balíček návrh vizitky a jednoduhého loga + tisk vizitek bez webu od nás (Vizitka jednostranná (100 Ks) 300g. 
matná křída) Tj. Sleva 100 Kč
Zvýhodněný balíček návrh letáku A5 + tisk letáku A5  ke stránkám od nás (leták A5 jednostranný  (100 Ks) 170g. Křídový bílý 
lesklý Tj. Sleva 350 Kč z  grafického návrhu
Zvýhodněný balíček návrh letáku A5 + tisk letáku A5  ke stránkám od nás (leták A5 oboustranný  (100 Ks) 170g. Křídový bílý 
lesklýTj. Sleva 450 Kč z  grafického návrhu
Zvýhodněný balíček návrh letáku A5 + tisk letáku A5 (leták A5 jednostranný  (100 Ks) 170g. Křídový bílý lesklý,  Tj. Sleva 150,- 
 z grafického návrhu letáku
Zvýhodněný balíček návrh letáku A5 + tisk letáku A5 (leták A5 oboustranný  (100 Ks) 170g. Křídový bílý lesklý,  Tj. Sleva 150,- 
 z grafického návrhu letáku

Grafický návrh  letáku + tisk ke stránkám od nás (Leták A5 oboustranný  (250 Ks) 170g. Křídový bílý lesklý) Tj. Sleva 450 Kč a 
184 Kč za tisk
Grafický návrh  letáku + tisk ke stránkám od nás (Leták A5 jednostranný  (250 Ks) 170g. Křídový bílý lesklý) Tj. Sleva 350 Kč 
za grafický návrh a 185 Kč za tisk
Grafický návrh  letáku + tisk (Leták A5 jednostranný  (250 Ks) 170g. Křídový bílý lesklý) Tj. Sleva 150 Kč za grafický návrh a 
190 Kč za tisk
Grafický návrh  letáku + tisk (Leták A5 oboustranný  (250 Ks) 170g. Křídový bílý lesklý) Tj. Sleva 150 Kč za grafický návrh a 
195 Kč za tisk
Grafický návrh  letáku + tisk ke stránkám od nás (Leták A5 oboustranný  (500 Ks) 170g. Křídový bílý lesklý) Tj. Sleva 450 Kč z 
grafického návrhu a 491 Kč z tisku
Grafický návrh  letáku + tisk ke stránkám od nás (Leták A5 jednostranný  (500 Ks) 170g. Křídový bílý lesklý) Tj. Sleva 350 Kč z 
grafického návrhu a 507 Kč z tisku
Grafický návrh  letáku + tisk (Leták A5 oboustranný  (500 Ks) 170g. Křídový bílý lesklý) Tj. Sleva 150 Kč za grafický návrh a 
491 z tisku
Grafický návrh  letáku + tisk (Leták A5 jednostranný  (500 Ks) 170g. Křídový bílý lesklý) Tj. Sleva 150 Kč z grafického návrhu a 
507 Kč z tisku
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Leták A5 oboustranný  (250 Ks) 170g. Křídový bílý lesklý + cena za předtiskovou přípravu 720 Kč  / 250 kusů
Leták A5 jednostranný (250 Ks) 170g. Křídový bílý lesklý + cena za předtiskovou přípravu 1211 Kč  / 250 kusů
Leták A5 oboustranný  (500 Ks) 170g. Křídový bílý lesklý + cena za předtiskovou přípravu 2299 Kč  / 500 kusů
Leták A5 jednostranný (500 Ks) 170g. Křídový bílý lesklý + cena za předtiskovou přípravu 1313 Kč  / 500 kusů

Osobní kontakt se zákazníkem (systém je navrhnut tak, aby nebyl třeba, ale po dohodě je možný)
Cesta k zákazníkovi a zpět (např. za účelem školení, plnění stránek ne dálkově ale u zákazníka, úprav na stránkách apod.) 14 Kč  / 1kilometr

350 Kč  / 1 hodina
0 Kč  /

4200 Kč  / školení
6500 Kč  / školení

Školení na ovládání redakčního systému Velký Web 2800 Kč  / osobu
1700 Kč  / osobu

Konzultační schůzka s profesionálním grafikem konaná v městě práce grafika 1000 Kč  / 1 hodina

700 Kč  / 1 kus

1050 Kč  / 1 kus

Reklama, marketing a SEO optimalizace – na vyžádání zašleme cenovou nabídku
290 Kč  / 1 kus

Balíček 5 článků 1000 znaků – (Sleva 60,- na jednom článku) 1150 Kč  / balíček
Balíček 10 článků - 1000 znaků - (Sleva 60,- na jednom článku) 2300 Kč  / 1 balíček
SEO článek na klíčová slova 1500 znaků 350 Kč  / 1 kus

1450 Kč  / 1 balíček

2900 Kč  / 1 balíček
Balíček 10 článků 1500 znaků na www prezentaci - prodejně úspěšné texty - k prezentaci která není od nás 4500 Kč  / 1 balíček

40 Kč  / 1 kus
Balíček registrace do katalogů
Balíček registrace do 30 nejlepších Českých katalogů 330 Kč  / 1 kus
Balíček registrace do 120 Českých katalogů 1050 Kč  / 1 kus

350 Kč  / 1 kus
Balíček registrace do 70 Českých katalogů 670 Kč  / 1 kus
Balíček registrace do 50 oborově vybraných Českých katalogů 3900 Kč  / 1 kus

950 Kč  / 1kus
Balíčky marketingové strategie pro internet
Balíček Základní marketingové strategie 1500 Kč  / 1kus

Zákazník po dohodě zavolá nebo pošle email a požaduje telefonické nebo emailové školení/konzultaci užívání www stránek / 
e-shopu / PC
Využití našich speciálních stránek obsahujících návod k užívání www stránek či e-shopu
Školení optimalizace pro vyhledavače SEO zvýhodněná cena pro klienty kteří mají web od nás
Školení optimalizace pro vyhledavače SEO

Školení Velký Web - ovládání eshopu

DOPORUČUJEME!!! Balíček technické podpory  ke spuštění webu tři hodiny za cenu dvou – 3 hodiny technické podpory 
(telefonické, emailové). Díky tomuto balíčku budou Vaše požadavky vyřizovány přednostně! Vaše požadavky  budou vyřízeny 
v pracovních dnech do 24 hodin.
Balíček technické podpory – 3 hodiny technické podpory (telefonické, emailové). Díky tomuto balíčku budou Vaše požadavky 
vyřizovány přednostně! Vaše požadavky  budou vyřízeny v pracovních dnech do 24 hodin.

Pokročilá optimalizace pro vyhledavače SEO (SEO článek s externím publikováním 1000 znaků)

Balíček 5 článků na www prezentaci / e-shop 1500 znaků - prodejně úspěšné texty– (Sleva 60,- na jednom článku) pro 
zákazníky kteří u nás mají www stránky/eshop
Balíček 10 článků na www prezentaci / e-shop 1500 znaků - prodejně úspěšné texty– (Sleva 60,- na jednom článku) pro 
zákazníky kteří u nás mají www stránky/eshop

SEO metatagy – minimálně 5 Ks (ruční doplnění informací pro vyhledávače na jednotlivé sekce webu)

Balíček registrace do 30 Českých e-shop katalogů

SWOT analýza internetové konkurence (1 konkurenční www prezentace)
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Balíček Pokročilé marketingové strategie 6000 Kč  / 1 kus
Balíček „mluví se o mě“ - PR Start 2200 Kč  / 1 kus

1150 Kč  / 1 kus
2300 Kč  / 1 kus

750 Kč  / 1 kus
450 Kč  / 1 hodina

50 Kč  / 1 měsíc
75 Kč  / 1 měsíc

120 Kč  / 1 měsíc
150 Kč  / 1 měsíc
175 Kč  / 1měsíc
350 Kč  /  1měsíc

50 Kč  / 1 měsíc
39 Kč  / 1 měsíc
59 Kč  / 1 měsíc
99 Kč  / 1měsíc

139 Kč  / 1 měsíc
250 Kč  / 1 měsíc

25 Kč  / 1měsíc
50 Kč  / 1měsíc

Vytvoření statických www prezentací bez redakčního systému

8500 Kč  / 1 web

18000 Kč  / 1 web

25000 Kč  / 1 web

1200 Kč  / 1 web
Naprogramování funkce odesílacího formuláře do statických stránek (možno ke stránkám přiobjednat) 500 Kč  /

50 Kč  / 1 měsíc

Balíček „stále se o mě mluví“ - PR Running
Balíček Partner Net
Banner k balíčku Partner Net
Marketingová analýza (analýza návštěvnosti a pohybu zákazníků po jednotlivých stránkách webu a návrhy na zlepšení)

Profesionální Webhosting a Mailhosting
ALS-Basic webhosting pro stránky
ALS-Basic webhosting + MySQL pro www stránky
ALS-Optimal webhosting + MySQL
ALS-Profesional webhosting
ALS-Profesional webhosting + MySQL
ALS-Excelent Webhosting + MySQL
Postmaster
Mailhosting Basic
Mailhosting Profesional
Mailhosting Optimal 
Mailhosting Excellent
Mailhosting Exclusiv 
Webhosting Mini – vhodný pro Mikrosites
Awstats – statistiky
FTP - Služba ALS Internet Storage for Business - cenu pro Vás připravíme individuálně na základě Vašich konkrétních 
požadavků na úložiště

Static Basic – do 3 kategorií v menu  (jazyková mutace + 1500 Kč), v ceně je jednoduchý design (možno si připlatit Standardní 
či Luxusní design)
Static Profesional – do 10 kategorií v menu (jazyková mutace + 3000 Kč), v ceně je jednoduchý design (možno si připlatit 
Standardní či Luxusní design)
Static Optimal – do 20 kategorií v menu (jazyková mutace + 6000 Kč), v ceně je jednoduchý design (možno si připlatit 
Standardní či Luxusní design)
Statická www prezentace Static Basic (malý web jako vizitka) -Statická www prezentace Static Basic – i kategorie v menu, v 
ceně je jednoduchý design (možno přikoupit Standardní či Luxusní design) + webhosting

1 form.
Webhosting ke statickým stránkám – ALS-Basic Webhosting (platba 1x ročně)
Dodatečné úpravy a aktualizace statických stránek – naceníme dle rozsahu a kvality podkladů + 500 Kč vypublikování

Obchodní oddělení: Tel:  +420.246 033 277-9, Mob.+420.720 411 800, Email: obchod @ als.cz 
Produkce a helpdesk: Tel: +420.246 033 276, Email: produkce @ als.cz , Marketingové oddělení: +420.246 033 270 
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