
 
Nadpis: 
Pořiďte si web, který se stane branou k Vašemu úspěchu 
 
 
Microsite 
 
Jednoduchý web navržený na míru, obsahující až 5 podstránek. Perfektní pro menší nebo 
začínající firmy s omezeným rozpočtem. Pokud Vám stačí krátká prezentace s fotkami, galerií 
a kontaktní formulářem, je microsite tím pravým řešením pro Vás. 
 
Prezentace 
 
Komplexní, na míru navržený web s více podstránkami, obsahujícími vice interaktivních 
prvků, jako jsou formuláře a podobně. Propracovaný design a správná informační 
architektura je ideální pro prezentaci Vaší firmy. 
 
 
Prodejní web 
 
Rozsáhlejší web či e-shop zaměřený na prodej zboží či služeb. Skvěle vyladěné UX prvky 
zajistí Vašim návštěvníkům snadnější nakupování a Vám přinesou vyšší tržby, zatímco 
optimální vnitřní struktura pomůže získat návštěvnost z vyhledávačů.  
 
 
  
 
 
 
FAQ – Junity.cz 
 

1) Co vše je součástí tvorby webu? 
- Zde budou části v bodech, není potřeba nic psát (doplním si) 

 
2) Jak dlouho trvá tvorba webu? 

Každý web, který tvoříme, je neopakovatelný originál. Abychom pro Vás dokázali 
vytvořit to nejlepší, vyžaduje to nějaký čas. Není proto možné přesně říci, zda bude 
Váš web hotov za dva týdny či za dva měsíce. Vše závisí na Vašich individuálních 
požadavcích a rozsahu webu.  Vždy se však snažíme, aby byl web hotov, co nejdříve je 
to možné.    

 
3) Chci si web spravovat sám. Je to možné? 

Samozřejmě že ano. Weby stavíme na základě vizuálního editoru Elementor, který 
vyniká jednoduchou a uživatelsky přívětivou správou. Vyžaduje to však alespoň 
základní znalosti a zkušenosti se správou internetových stránek, jelikož neodborný 
zásah může poměrně snadno způsobit jejich nefunkčnost. V takovém případě 
bohužel nemůžeme za případné škody ručit. Rádi Vám samozřejmě vše opět 



zprovozníme, ovšem budeme si nuceni účtovat běžnou hodinovou sazbu 800 Kč /hod. 
Pokud se rozhodnete spravovat si web sami, může Vás to ve výsledku stát více, než 
placená správa od nás. V ceně máte navíc několik hodin úprav měsíčně zcela zdarma. 
 

4) Potřebuji na webu něco změnit či předělat. Budete mi k dispozici? 
Ano, budeme zde stále pro Vás, abychom Vám pomohli s jakýmikoli úpravami podle 
Vašeho přání. Dokončením webu totiž pro nás nic nekončí, ale naopak začíná. 
Internet je živoucí, neustále se měnící organismus, se kterým byste se měli snažit 
držet krok. Rádi Vás na Vaší cestě k úspěchu doprovodíme a pomůžeme Vám web 
dále rozvíjet. Budeme rádi, pokud se přidáte k 90 % našich klientů, kteří s námi 
dlouhodobě spolupracují. 
 

5) Musím se řídit podle Vašeho ceníku nebo mohou být ceny jiné? 
Ceník je pouze orientační a slouží k tomu, abyste si dokázali rámcově představit cenu. 
Každý web je originál vytvořený tak, aby dokonale odpovídal Vašim představám. Cena 
proto v závislosti na Vašich požadavcích a náročnosti webu může být nižší i vyšší. Na 
ceně jsme vždy ochotni se dohodnout. Nemusíte však mít strach, že byste kupovali 
zajíce v pytli. Před započetím tvorby webu si s Vámi podrobně probereme Vaše 
požadavky a vytvoříme přesnou kalkulaci. Cenu tak budete vždy vědět dopředu. 
 

6) Budu mít na svém webu design na míru nebo použijete hotovou šablonu? 
Zakládáme si na tom, že každý z našich webů je originál. Nepoužíváme proto šablony, 
pokud si to klient výslovně nežádá. Web, který od nás získáte, bude proto zcela 
jedinečný. Vytvoříme pro Vás design na míru, který bude přesně odpovídat zaměření 
Vašeho webu. 

7) Musím mít hosting a doménu? 
Nemusíte. Zařídíme pro Vás kvalitní a rychlý hosting, a pomůžeme Vám i s výběrem 
nejvhodnějšího doménového jména pro Váš web. Doménu Vám samozřejmě i 
zaregistrujeme, propojíme s hostingem a Váš web sem kompletně nainstalujeme a 
vše nastavíme. Vy si nemusíte dělat s ničím starosti. 


