
1 
 

Příloha č. 3 - Představení firmy Webstudio1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WebStudio1 
E-mail: info@webstudio1.cz 
Telefon: +420 771 773 536 
http://www.webstudio1.cz 

http://www.webstudio1.cz/


2 
 

 

Obsah 

 

1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI .......................................................................................................... 3 

1.1 Historie .................................................................................................................................... 3 

1.2 Kdo jsme? ................................................................................................................................ 3 

2 TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ...................................................................................................... 4 

2.1 Webdesign ............................................................................................................................... 4 

2.2 Programování .......................................................................................................................... 4 

3 INTERESANTNÍ GRAFIKA ................................................................................................................. 5 

3.1 Logo ......................................................................................................................................... 5 

3.2 Bannery ................................................................................................................................... 5 

3.3 Tiskoviny .................................................................................................................................. 5 

4 EFEKTIVNÍ E-SHOPY ......................................................................................................................... 6 

4.1 Internetový obchod ................................................................................................................. 6 

4.2 Pronajímat si, nerovná se vlastnit ........................................................................................... 6 

5 ONLINE MARKETING ....................................................................................................................... 7 

5.1 SEO optimalizace ..................................................................................................................... 7 

5.2 PPC reklama ............................................................................................................................. 7 

5.3 Copywriting ............................................................................................................................. 8 

5.4 Sociální sítě .............................................................................................................................. 8 

6 PRŮBĚH SPOLUPRÁCE OD A DO Z .................................................................................................. 9 

  



WEBSTUDIO1.CZ  -  POSTAVÍME VÁŠ INTERNETOVÝ BYZNYS 

 

WebStudio1 
E-mail: info@webstudio1.cz 

Telefon: +420 771 773 536 
www.webstudio1.cz 

1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

1.1 Historie 

 Naše kořeny sahají až do lavic střední školy, kde vznikaly první myšlenky podnikání. 
Skupina mladých ambiciózních lidí, která vynikala v odborných předmětech, především však 
zaměřených na IT se rozhodla po několika letech začít poskytovat webové služby na nejvyšší 
úrovni v oboru.  

 Společnost WebStudio1 byla oficiálně založená v září roku 2014 se sídlem v Ostravě. 
Od doby svého vzniku se neustále rozrůstá, jak v řadách kolegů profesionálů, tak v řadách 
nových zákazníků i dlouhodobě spokojených. 

 

1.2 Kdo jsme? 

 Jsme tým! Tým mladých dynamických a kreativních lidí, pro které je svá práce zároveň 
koníčkem. Sledujeme vývoj a nové trendy, vzděláváme se pomocí různých školení a 
konferencí, která nás neustále posouvají vpřed. Specializujeme se především na tvorbu 
webových stránek, e-shopů, grafických prací, online marketing a programování. Naše práce 
je organizovaná a plánovaná do posledního detailu. Vytváření dobrého jména je úkolem nás 
všech!  
 
 Řídíme se heslem:  „Náš zákazník, náš pán. Váš zákazník, naše priorita.“ 
 
 Ke každému našemu zákazníkovi přistupujeme individuálně a podrobně analyzujeme 
jeho přání a potřeby, požadavky a účel projektu. Výsledkem naši práce je výstup, který 
funguje. Bojujeme za Váš úspěch. Kdykoliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak to jsme my! Jádro našeho týmu. 
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2 TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK 

2.1 Webdesign 

 Na základě analýz navrhujeme webové 
stránky tak, aby co nejlépe vyhovovaly 
uživatelským potřebám, byly přehledné a na 
první pohled bylo jasné, pro jaký účel byly 
vytvořeny. 

 Respektujeme přání a potřeby zákazníků, 
ke kterým přistupujeme zcela individuálně, 
což zaručí maximální spokojenost a také 
přesnost při vývoji. 

 

2.2 Programování 

 Každá stránka musí obsahovat kód, aby byla použitelná. Kód nebo program obsahuje 
logiku webu, např. co se bude dít po kliknutí na odkaz či jaké funkce web bude mít. Naše kódy 
jsou vždy přesné, optimalizované a navrženy tak, aby byly přátelské k vyhledávačům. 

  

Nabídka programátorských prací: 

Statické kódování webu - bez redakčního systému, slouží pro jednoduché webové 
prezentace, max. 5 podstránek 

Dynamické kódování webu - slouží pro složitější webové prezentace, neomezené množství 
podstránek, možnost úpravy obsahu pomocí CMS (redakčního systému) 

Programování na míru - rozsáhlá forma programování za použití programovacích jazyků, 
např. online objednávací systémy, účetní systémy, složité weby podporující specifické funkce, 
integrace různých systémů (import a export zbozi.cz, heureka.cz), integrace platebních 
systémů do webů a další 

  

Kód od WebStudio1 je to pravé ořechové! 

 Weby kódujeme v souladu s mezinárodními standardy - zajištěna kompatibilita pro 
všechny prohlížeče. 

 Naše kódy jsou čisté a přehledné. 

 Optimalizujeme naše kódy pro nejvyšší výkon např. při připojení s databází. 

 Dle přání zpracováváme tzv. "responsive design" - web je optimalizovaný pro jakékoliv 
zařízení s připojením k internetu 
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3 INTERESANTNÍ GRAFIKA 

3.1 Logo 

 Logo je grafický prvek, který jednoznačně ztvárňuje a identifikuje Vaši firmu či 
organizaci, vypovídá o celkovém charakteru společnosti, upoutává pozornost a také posiluje 
image. V neposlední řadě má za úkol rozlišit firmu od jiných na trhu a vzbudit Vaši 
důvěryhodnost. 

 Výstupem je logo v několika formátech, aby bylo snadno použitelné při tisku na 
veškeré reklamní předměty, vozidla, do tiskovin nebo do záhlaví firemních dokumentů. 

 Vytváříme také kompletní logo manuály, které jsou souborem předpisů o možném či 
nemožném použití Vašeho loga. 

   

Víme jak loga navrhovat! 

 Výstižnost 

 Zapamatovatelnost 

 Použitelnost 

 Atraktivní design 

  

3.2 Bannery 

 Co je vlastně banner? Jedná se v podstatě o druh reklamy, kterou můžeme vidět jak 
na internetu, tak v okolním prostředí ve formě billboardů. Na webových stránkách se 
nejčastěji zobrazuje formou obrázku či animace různých rozměrů a plní svou hlavní funkci - 
zaujmout zákazníka.  

 

3.3 Tiskoviny 

 Tiskovinami rozumíme letáky různých rozměrů, plakáty, noviny, brožury, obalový 
design, vizitky, ale také návrhy na potisk reklamních předmětů, vozidel a veškerých médií. 

 

 

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ A BEZ STAROSTÍ! 

Hotovou grafiku doručujeme na přenosném médiu ve všech potřebných formátech včetně 
průvodní dokumentace o použití jednotlivých formátů. 
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4 EFEKTIVNÍ E-SHOPY 

4.1 Internetový obchod 

 E-shop neboli internetový obchod umožňuje zákazníkům rychle a jednoduše nakoupit 
z pohodlí svého domova během pár minut.  

 Předejděte negativním zkušenostem Vašich zákazníků a také negativní prezentaci 
Vaší firmy a nechte si poradit od odborníků. Tvoříme e-shopy s jednoduchou administrací, 
avšak s pokročilými funkcemi, líbivým, moderním a hlavně použitelným designem, který si 
oblíbí nejeden Váš zákazník. Naše e-shopy jsou přizpůsobené pro další nadstavby a širokou 
škálu doplňků. 

 U našich e-shopů aplikujeme programování na míru, který jsme Vám představili v 
kapitole Programování na straně 3. 

 

 Není e-shop, jako e-shop! 

 Stabilní a funkční řešení 

 Jednoduchá administrace 

 Objednávací a účetní systémy 

 Snadno rozšířitelný 

 Automatická registrace zboží do katalogů 

 Platební moduly 

 

4.2 Pronajímat si, nerovná se vlastnit 

 Při využití našich služeb přechází e-shop do Vašeho vlastnictví a můžete si provádět 
jakékoliv úpravy bez omezení. 

    Zhotovením vlastního e-shopu tak předejdete 
různým problémům, mezi které nejčastěji řadíme 
velmi drahou implementaci dalších modulů, velice 
drahé úpravy, či potíže při změně dodavatele 
služeb.  

    O problémy navíc přece nikdo z nás nestojí, tak 
nač si zbytečně přidělávat práci a starosti? Náš 
tým Vám zajistí hladký chod Vašeho byznysu! 
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5 ONLINE MARKETING 

5.1 SEO optimalizace 

 Že nevíte, co tahle podivná zkratka znamená? SEO = Search Engine Optimization, což 
po našem znamená optimalizace pro vyhledávače. Jedná se o úpravu webových stránek 
takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v 
internetových vyhledávačích. Cílem tedy je, aby internetové vyhledávače umísťovaly na přední 
příčky právě ty Vaše webové stránky.  

 

Jak děláme SEO u nás? 

1. Kompletní analýza Vašeho stávajícího webu. 

2. Zkontrolujeme zdrojový kód a prověříme jeho strukturu (on-page prvky SEO). 

3. Zjistíme, jak si Váš web vede z pohledu zpětných odkazů (off-page prvky SEO). 

4. Provedeme analýzu obsahu webu, zdali obsahuje klíčová slova a také jeho strukturu. 

5. Nakonec Vám zašleme přehledný e-mail s výsledky analýzy a také návrhy na zlepšení. 

 

5.2 PPC reklama 

 PPC neboli "pay-per-click" reklama je jedna z nejúčinnějších na internetu především 
z krátkodobého hlediska. Reklamy se zobrazují nejen ve vyhledávačích (Google, Seznam), ale 
i na sociálních sítích a partnerských serverech, a to zcela zdarma! PPC reklamy platíte až za 
reálný proklik, tedy až v době, kdy návštěvník navštíví Váš web přes danou reklamu.  

 

Přední vlastnosti PPC reklam 

Přesné cílení na návštěvníky - dle věkové kategorie, pohlaví, regionu, prohlížeče, ... 

Platba za proklik - nikoliv za zobrazení reklamy 

Rychlost a efektivita - viditelná ihned nastavení a provedení nezbytných plateb 

 

Poskytovatelé PPC reklam 

AdWords - forma PPC reklamy od společnosti Google, kterou můžeme nacházet například po 
pravé straně při vyhledávání na Googlu či na Facebooku. 

Sklik - PPC reklama od českého poskytovatele Seznam.cz fungující téměř stejně jako 
AdWords, s tím rozdílem že tuto reklamu budeme nejčastěji nacházet na serverech, jako jsou 
Novinky.cz, Super.cz, Prozeny.cz, Sport.cz, Sauto.cz, Smoto.cz, Nova.cz a další. 

Facebook - V posledních letech zažívá Facebook v ČR obrovský boom, čehož začali využívat 
pro své zviditelnění nejen jednotlivci, ale také velké společnosti. Svou reklamu můžete cílit 
přímo na svou fanouškovskou základnu či na určitou událost, aniž byste měli vlastní web.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%A1_str%C3%A1nka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%BD_vyhled%C3%A1va%C4%8D
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5.3 Copywriting 

 Poutavé, originální a srozumitelné texty na Vašem webu - seznamte se s 
copywritingem. Nenuťte své návštěvníky číst něco, co jím způsobí další šedivý vlas, než 
najdou (jestli vůbec) to co hledají. 

 

 Zajístíme pro Vás následující formy copywritingu: 

 Poutavé texty pro www stránky se zaměřením na SEO 

 Formulace tiskových zpráv 

 Reklamní texty 

 Firemní slogany 

  

5.4 Sociální sítě 

 Sociální sítě slouží k setkávání lidí v prostředí internetu. Kam jinam než na populární 
sociální sítě tedy půjdeme "nahánět" své zákazníky? Za synonymum sociálních sítí můžeme 
považovat jistě všem dobře známý Facebook. Následně jsou to pak Twitter, Google+ a 
Linkedin. Využijte potenciál sociálních sítí, obstaráme Vám profil na kterékoliv z nich!  

 Pro zajímavost - v ČR vlastní více než 4,5 milionu lidí profil na sociálních sítích, což je 
téměř každý druhý Čech! 

  

Proč využít sociální sítě? 

 Budování "fanouškovské" základny 

 Komunikace se zákazníky a návštěvníky 

 Propagace firemních novinek a akčních nabídek 

 Sdílení informací a aktualit z Vaší společnosti 

  

 Přes návrh grafiky až po zaplnění informacemi Vám vytvoříme profil, který zaujme 
každé lidské oko, a poradíme, jak na sociálních sítích vytvářet nové byznys příležitosti. 
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6 PRŮBĚH SPOLUPRÁCE OD A DO Z 

1. Kontakt - Tento krok je zcela na Vás. 

 

2. Analýza Vašich přání a potřeb - Úvodní konzultace (zdarma), dáme si společně dobrou 
kávu, nebo se sejdeme online. Sdělíte nám pár informací o Vás, o zaměření Vaší firmy, co od 
nás očekáváte a jaký bude cíl naší spolupráce. 

 

3. Nabídka, objednávka - Na základě analýzy Vám zpracujeme nabídku služeb ušitou na míru. 
Zohledňujeme Váš rozpočet, potřeby, cíle a požadavky na rychlost dodání. Poté, co nám dáte 
zelenou, přichází na řadu objednávka. Objednávka obsahuje formální informace, jako jsou 
smluvní strany, předmět objednávky, termín dodání a podpis obou stran a cenovou kalkulaci.  

 

4. Projektový management - Vašemu projektu přidělíme projektového manažera (PM), který 
s Vámi bude v kontaktu, informovat Vás, radit se s Vámi a v případě nutnosti domlouvat 
schůzky (osobní či online). PM hlídá, aby byly dodrženy termíny úkolů, a zodpovídá za včasné 
dodání projektu. 

 U náročnějších objednávek si Vás přizveme k posouzení v průběhu projektu, čímž se 
ujistíme, že jdeme správným směrem.  

         

5. A je hotovo - V předem dohodnutém termínu se sejdeme, odprezentujeme výstup naší 
práce a dílo předáme. Zde je také prostor pro případné korektury. 

    

6. Předání díla, zasloužená odměna - Po vyrovnání účtů (z finančního hlediska) Vám dílo 
oficiálně předáme příslušným způsobem (předem stanoveným) a předáme instrukce (popř. 
zaškolíme), které Vám usnadní použití a správu díla. V případě potřeby se na nás můžete 
kdykoliv obrátit ať už za účelem podpory, nebo další spolupráce. 

  

 

Neváhejte se nás na cokoli nezávazně zeptat, je to zdarma :) 

 

 

 

 

 Děkujeme všem našim zákazníkům za projev důvěry 
tím, že svůj projekt vložili do našich rukou! 

 

 

 


