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WEB STRÁNKY 
E-SHOPY 
APLIKÁCIE 
REKLAMA 
SPRÁVA SOCIÁLNYCH SIETÍ 
SPRÁVA WEB STRÁNOK 
COPYWRITING 
VIDEO 
FOTO



PREČO WEB 
OD NÁS?

2-ROČNÁ ZÁRUKA 
Na nový web dostanete 2-ročnú 
záruku. Garantujeme tak kvalitu 
a bezproblémový chod webu. 

BEZPLATNÁ STAROSTLIVOSŤ 
Ku každej web stránke obdržíte 
bezplatnú starostlivosť, v rámci ktorej 
sa vám postaráme o úpravy obsahu 
na web stránke. 

RÝCHLE NAČÍTAVANIE 
Tvoríme rýchle a dobre optimalizované 
weby pre všetky zariadenia. 

ADMINISTRÁCIA PRE ÚPRAVY 
Web stránku si budete môcť kedykoľvek 
upravovať vďaka jednoduchému 
admin rozhraniu (úprava textov, fotiek…)



TVORBA WEB 
STRÁNOK



m
in

i

1x podstránka, responzívny dizajn, zoznam 
služieb, vhodné aj ako online vizitka, nízka 
cena

OD 399€

st
ar

t 5 podstránok, responzívny dizajn, zoznam služieb, 
kontaktný formulár, administrácia pre úpravu web 
stránky, galéria, prelink na sociálne siete, google 
mapa

OD 699€

bi
zn

is 8 podstránok, responzívny dizajn, zoznam služieb, 
kontaktný formulár, administrácia pre úpravu web 
stránky, galéria, prepojenie sociálnych sietí, google mapa, 
základné SEO, obrázkový slider, BLOG, zber mailov, 
štatistiky o návštevnosti, 1x zálohovanie web stránky, 

OD 899€

pr
ofi

15 podstránok, responzívny dizajn, zoznam služieb, kontaktný 
formulár, administrácia pre úpravu web stránky, galéria, 
prepojenie sociálnych sietí, google mapa, základné SEO, BLOG, 
zber mailov, štatistiky o návštevnosti, multijazyčnosť, 2x 
zálohovanie webu, zabezpečenie proti útokom

OD 1499€

• ONLINE CHAT - možnosť online chatu prepojeného s vašou FB stránkou • ŠTATISTIKY NÁVŠTEVNOSTI - možnosť 
odsledovať návštevnosť na vašej stránke • ADMINISTRÁCIA - jednoduchá úprava obsahu na stránke pomocou admin rozhrania 
• MULTIJAZYČNOSŤ - možnosť viacerých jazykov na web stránke • PRELINK NA SOCIÁLNE SIETE - funkčné odkazy na vaše 
sociálne siete vrátane ikón • PREPOJENIE NA SOCIÁLNE SIETE - zobrazovanie obsahu z vašej fb stránky či instagram profilu 

priamo na webe • PLATOBNÁ BRÁNA - platba kartou na stránke • HEUREKA - umiestnenie web stránky na vyhľadávač • 
ZÁSIELKOVŇA - pohodlné vyzdvihnutie balíčkov •  SLIDER - Pohyblivý slider alebo carousel s obrázkami či tlačidlami • 

RESPONZÍVNY DIZAJN - web stránka optimalizovaná pre mobilný telefón aj počítač

Aktivačný poplatok za spustenie vytvorenej web stránky je 60€ (nahodenie stránky, záloha, optimalizácia). 
Ku každému balíčku je možné pridať ďalšiu podstránku za poplatok 40€.

tvorba web stránok

Dokúpenie funkcií samostatne

Kontaktný formulár  - 70€ 
Galéria  - 70€ 
Online chat  - 59€ 
BLOG  - 80€ 
Slider  - 25€ 
Štatistiky návštevnosti  - 50€ 
Admin prostredie  - 160€ 
Google mapa  - 30€ 
Multijazyčnosť  - 100€/za 1 jazyk 
Ďalšia podstránka navyše  - 40€ 
Prepojenie na sociálne siete  - 70€ 
Heureka  - 65€ 
Zásielkovňa  - 100€ 
Platobná brána  - 100€ 
Videonávod pre obsluhu webu  - 20€ 
Použitie obrázkov a videí z banky - 60€ 

LOGO ZADARMO 
AKCIA

LOGO ZADARMO 
AKCIA

LOGO ZADARMO 
AKCIA



TVORBA 
E-SHOPOV



OD 899€

8 podstránok, responzívny dizajn, zoznam služieb, 
kontaktný formulár, administrácia pre úpravu web 
stránky, galéria, prepojenie sociálnych sietí, google 
mapa, základné SEO, BLOG, zber mailov, štatistiky o 
návštevnosti, 1x zálohovanie web stránky, pridávanie 
produktov, vytváranie kategórií, manuálne nahrávanie 

produktov, automatické faktúry, platobná 

OD 1799€

15 podstránok, responzívny dizajn, zoznam služieb, kontaktný 
formulár, administrácia pre úpravu web stránky, galéria, 
prepojenie sociálnych sietí, google mapa, základné SEO, 
BLOG, zber mailov, štatistiky o návštevnosti, multijazyčnosť, 
2x zálohovanie webu, zabezpečenie proti útokom, 4hod. 
aktualizácie obsahu, pridávanie produktov, vytváranie 
kategórií, manuálne nahrávanie produktov, automatické 
faktúry, platobná brána, HEUREKA, ZÁSIELKOVŇA, 
automatický import produktov od dodávateľa, nahranie 50ks 
produktov

• ONLINE CHAT - možnosť online chatu prepojeného s vašou FB stránkou • ŠTATISTIKY NÁVŠTEVNOSTI - možnosť 
odsledovať návštevnosť na vašej stránke • ADMINISTRÁCIA - jednoduchá úprava obsahu na stránke pomocou admin rozhrania 
• MULTIJAZYČNOSŤ - možnosť viacerých jazykov na web stránke • PRELINK NA SOCIÁLNE SIETE - funkčné odkazy na vaše 
sociálne siete vrátane ikón • PREPOJENIE NA SOCIÁLNE SIETE - zobrazovanie obsahu z vašej fb stránky či instagram profilu 

priamo na webe • PLATOBNÁ BRÁNA - platba kartou na stránke • HEUREKA - umiestnenie web stránky na vyhľadávač • 
ZÁSIELKOVŇA - pohodlné vyzdvihnutie balíčkov •  SLIDER - Pohyblivý slider alebo carousel s obrázkami či tlačidlami • 

RESPONZÍVNY DIZAJN - web stránka optimalizovaná pre mobilný telefón aj počítač

tvorba e-shopov

Aktivačný poplatok za spustenie vytvorenej web stránky je 60€ (nahodenie stránky, záloha, optimalizácia). 
Ku každému balíčku je možné pridať ďalšiu podstránku za poplatok 40€.

Dokúpenie funkcií samostatne

5 podstránok, responzívny dizajn, zoznam služieb, 
kontaktný formulár, administrácia pre úpravu web 
stránky, galéria, prelink na sociálne siete, google 
mapa, pridávanie produktov, vytváranie kategórií, 
manuálne nahrávanie produktovst

ar
t

bi
zn

is
pr

ofi

Kontaktný formulár  - 70€ 
Galéria  - 70€ 
Online chat  - 59€ 
BLOG  - 80€ 
Slider  - 25€ 
Štatistiky návštevnosti  - 50€ 
Admin prostredie  - 160€ 
Google mapa  - 30€ 
Multijazyčnosť  - 100€/za 1 jazyk 
Ďalšia podstránka navyše  - 40€ 
Prepojenie na sociálne siete  - 70€ 
Heureka  - 65€ 
Zásielkovňa  - 100€ 
Platobná brána  - 100€ 
Videonávod pre obsluhu webu  - 20€ 
Použitie obrázkov a videí z banky - 60€ 

OD 1399€
LOGO ZADARMO 
AKCIA

LOGO ZADARMO 
AKCIA

LOGO ZADARMO 
AKCIA



SPRÁVA 
WEB STRÁNOK



weby a e-shopy - servisné balíčky

Pre našich zákazníkov sme si pripravili skvelé servisné balíčky. Vďaka servisným balíčkom 
bude váš web či e-shop zabezpečený, vždy aktualizovaný, rýchly a akákoľvek chyba bude 

odstránená. Zároveň sa postaráme o aktualizáciu a správu obsahu na vašom webe.

OD 80€/mesačne2 hodiny servisných prác na webe, 1x záloha web stránkym
in

i

OD 110€/mesačne
3 hodiny servisných prác na webe, 1x záloha web stránky, 
aktualizácia CMS (redakčného systému), aktualizácia šablón/
tém, aktualizácia modulov/pluginov, riešenie problémov s 
bezpečnosťou stránky.

st
an

da
rd

OD 140€/mesačne

4 hodiny servisných prác na webe, 1x záloha web stránky, 
aktualizácia CMS (redakčného systému), aktualizácia šablón/
tém, aktualizácia modulov/pluginov, riešenie problémov s 
bezpečnosťou stránky, základná SEO optimalizácia stránky, 
prispôsobenie stránky podľa nových štandardov z hľadiska 
GDPR, legislatíve, aktualizácia technologických štandardov 
(PHP verzia, MySQL databáza).

pr
ofi

Individuálna správa web stránky podľa požiadaviek klienta (správa obsahu, aktualizácia stránky a obsahu, 
zabezpečenie stránky) od 40€/hod.



Popis

REKLAMA, SPRÁVA 

SOCIÁLNYCH SIETÍ



sociálne siete

Služba Správa sociálnych sietí je skvelým prostriedkom ako vybudovať a zviditeľniť vašu 
značku. Naša služba je vhodná pre malých i veľkých hráčov na trhu. Prinesieme Vám 

profesionalitu a výsledky.

OD 299€/mesačneSpráva reklamy na 1 mesiac, tvorba 1 príspevku, stručný 
report do e-mailu

ea
sy

Nechajte si vypracovať individuálnu správu sociálnych sietí podľa vašich požiadaviek na mieru.

OD 399€/mesačneSpráva reklamy na 1 mesiac, tvorba 7 až 10 príspevkov, 
stručný report do e-mailum

in
i

OD 499€/mesačneSpráva reklamy na 1 mesiac, tvorba 12 až 16 príspevkov, 
stručný report do e-mailust

ar
t

OD 599€/mesačne
Správa reklamy na 1 mesiac, tvorba 20 až 26 príspevkov, 
report a vyhodnotenie 1x za mesiac, emailová podpora a 
telefonická podpora, odpisovanie na komentáre a správy, 
pozývanie ľudí na lajkovanie stránky a profilupr

ofi

OD 999€/mesačne
Správa reklamy na 1 mesiac, tvorba 30 až 36 príspevkov, 
report a vyhodnotenie 1x za mesiac, emailová podpora a 
telefonická podpora, odpisovanie na komentáre a správy, 
pozývanie ľudí na lajkovanie stránky a profilu, tvorba príbehov, 
tvorba video príspevkovbi

zn
is



OSTATNÉ SLUŽBY



Individuálne služby

Mimo fixne stanovených balíkov služieb a produktov si 
účtujeme základné hodinové sadzby v závislosti od typu 
vykonanej práce následovne:


Tvorba webu, úprava webu, správa obsahu - 40€/ hod 
Správa sociálnych sietí - 40€/ hod 
Copywriting - 35€/ hod 
Grafické práce - 37€/ hod 
Odborné konzultácie - 42€ /hod 
Služby PPC - 35€/ hod 

Tvorba loga - 399€ 
Grafický návrh vizitiek - 60€ 
Grafický návrh plagátov - 60€ 
Založenie FB/IG účtu - 100€ 
Nastavenie komunikácie firmy - 300€ 
Registrácia do online katalógov a Google - 299€


Ostatné služby

ostatné služby



Zaujali Vás naše služby? Alebo ste v našej ponuke nenašli 
to, čo ste hľadali? Určite nás kontaktujte. Niektoré služby je 

potrebné naceniť individuálne podľa vašich želaní.

WWW.BLACKDESIGN.SK 
MOBIL: 0948 051 451 

E-MAIL: KONTAKT@BLACKDESIGN.SK

KONTAKTUJTE NÁS

http://www.blackdesign.sk
tel:+421948051451
mailto:KONTAKT@BLACKDESIGN.SK
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