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 Vážení členové klubu chovatelů BEARDED COLLIE, 

dozajisté jste si všimli, že Vaše sdružení má nové webové stránky.  Pevně doufám, že se Vám jejich nová 

podoba líbí a naleznete na nich vždy pohodlně informace, které potřebujete. 

 Při realizaci těchto stránek a jako bonus pro Vás, členy KCHBC, jsem spolu s vedením Vašeho 

klubu připravil slevu ve výši 25 % na realizaci webových stránek. Jedná se o dvě možné varianty prezentace: 

1) STATICKÁ PREZENTACE 

Tato prezentace je realizována v čistém HTML bez možností uživatelských zásahů do obsahu 

prezentace. Webové prezentace je realizována v rozsahu Hlavička, Patička, 7 sekcí/stránek - z toho 

po jedné titulní stránka, galerie, kontakt. Cena nezahrnuje cenu doménového jména, provozu 

webové prezentace a grafických podkladů  -  fotky, video, texty.  

Cena této prezentace je stanovena na částku 15 000,- Kč. Rozsahem může být za vzorovou 

prezentaci bráno např. www.urajmunda.cz, www.klavet.cz, www.vydarely-holomac.cz. Sleva je 

odečtena z výsledná částky za realizaci prezentace a je bez DPH.  

Vzorově tedy 15 000,-  – 25% ( 3 750,- ) = 11 250,- Kč bez DPH pro členy KCHBC. 

 

 

2) DYNAMICKÁ PREZENTACE – PREZENTACE S REDAKČNÍM SYSTÉMEM 

Tato prezentace je realizována v redakčním systému Joomla! nebo WordPress. Díky tomu je 

umožněno uživateli zasahovat do určitých částí prezentace jako jsou články, novinky, fotogalerie 

atp.. Webová prezentace je realizována v rozsahu vytvoření šablony redakčního systému a její 

implementaci do redakčního systému. Jako doplňková služba je možno využít kompletní naplnění 

prezentace daty, toto však není v základní ceně prezentace. 

Cena této prezentace je stanovena na částku 25  000,- Kč. Rozsahem může není možno určit 

vzorovou prezentaci, neb je toto čistě individuální záležitostí každé prezentace. 

Vzorově tedy 25 000,-  – 25% ( 6 250,- ) = 18 750,- Kč bez DPH pro členy KCHBC. 

Platnost nabídky s možností využít slevu 25% pro členy KCHBC je do 31. 03. 2020. 

 

Více informací Vám rád poskytnu osobně na telefonním čísle: 

+ 420 777 246 777 

nebo mailu 

agm@agm.cz 

 

 

http://www.urajmunda.cz/
http://www.klavet.cz/
http://www.vydarely-holomac.cz/
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