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Služby zahrnuté v projektu vytvoření firemního 
webu

1. Konzultace struktury webu a obsahu

Návrh struktury podstránek, Návrh rozložení obsahu na webu, Konzultace funkčnosti webu a ovládání,
1 kolo úprav struktury webu (celkem ~4h)

2. Grafický návrh webu

Grafika pro 2 typové podstránky, 1 kolo úprav grafiky, tvorba moodboardu s grafikem.

3. Responzivní šablona webu

Úpravy responzivní šablony podle grafického návrhu a zajištění optimalizace webu pro mobilní 
zařízení.

4. Licence CMS Liquid Admin

Administrační systém webu – jednojazyčný web, instalace webu na serveru a implementace grafiky; 
neomezený počet podstránek. Prémiový redakční systém, který je spolehlivý, snadný na ovládání, 
pravidelně aktualizovaný a zabezpečený. Licence navíc obsahuje kód webu ve vašem vlastnictví.

5. Vkládání a formátování obsahu

V základní nabídce je zahrnuto 8 hodin práce profesionálního editora obsahu na webu, který vloží na 
web texty, obrázky, videa, všechno správně nastaví a naformátuje podle best-practices pro prezentaci 
obsahu na webu.

6. Zákaznická podpora, instalace, zaškolení

K webu získáváte automaticky plnou zákaznickou podporu (support) i zaškolení s ovládáním 
administrace.
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Podrobné informace ke službám tvorby webu

Konzultace a návrh struktury webu a obsahu

Klíčová úvodní část práce je návrhu struktury webu, aby byl web srozumitelný a vhodně uspořádaný. 
Probereme s vámi dosavadní zkušenosti s webem, vaše potřeby pro prezentaci a představu o 
rozložení obsahu. Konzultace s klientem trvá obvykle 1 až 2 hodiny a probíhá telefonicky nebo osobně
(dle varianty nabídky).

Následně navrhneme strukturu podstránek a určíme si, jaké informace prezentovat, aby byly prodejní 
argumenty smysluplné a vyzdvihli jsme skutečné prodejní výhody. Skicy nebo wireframy, které 
konzultant vytvoří, vám nasdílí ke kontrole a případným úpravám. Výběrem nabídky si zvolíte, jak moc 
bude návrh webu podrobný a kolik kol úprav provedeme.

Grafický návrh vzhledu webu

Grafiku webu připravujeme vždy na míru konkrétním požadavkům klienta a vycházíme přitom z 
grafické šablony, která umožňuje nasazení na administrační systém webu. V nejvyšší variantě nabídky
pak máte k dispozici i zakázkové úpravy administračního systému a strukturální změny v šabloně 
grafiky, kdy dokážeme vytvořit zcela unikátní grafické rozložení a použít prvky videa či animace. 

Moodboard

Moodboard je vizuální nasměrování grafika tak, aby byl dodaný grafický návrh podle vaší představy a 
toho, co se vám líbí. Moodboard s vámi sestaví grafik (zavolá vám a projde s vámi oblíbené weby) a 
můžete si to představit jako sadu grafických prvků převzatých z podobných webů. Pečlivě s vámi 
vytřídí podklady, aby získal přesné zadání pro práci. To mu umožní dodat vzhled webu s minimálními 
odchylkami oproti vašim představám. Ty potom doladí v rámci grafické korekce.

Responzivní web

Všechny naše weby dodáváme responzivní, tedy se zobrazují dobře na PC, mobilních telefonech i 
tabletech. Šablony frontendu webu jsou optimalizované pro všechny nejčastěji používané prohlížeče, 
mají validní kód a jsou optimalizované pro rychlé načítání.

Instalace, zaškolení a zákaznická podpora

Každý web předáváme s úvodním zaškolením do obsluhy. Toto zaškolení probíhá vzdáleně nebo 
osobně (dle zvolené nabídky) a trvá obvykle 1 hodinu. Poté získáte přístup do administračního 
systému. Po celou dobu provozu webu budete mít k dispozici zákaznickou podporu formou Helpdesku
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v pracovních dnech zdarma.

Webhosting, zálohování, aktualizace

Weby od nás instalujeme pouze na naše webové servery. Zajišťujeme na nich automatické aktualizace
administračního systému, verzování změn, zálohování a monitorujeme zabezpečení i dostupnost. 
Cena za webhosting se odvíjí požadovaného výkonu webu. Pro firemní prezentace do 50 tis. zobrazení
stránek podle metrik Google Analytics obvykle stačí základní cenový plán uvedený v nabídce.

SEO, technické parametry a analytika

Všechny weby dodáváme tak, aby splňovaly parametry pro kvalitní technickou SEO optimalizaci. 
Obsahují tedy správné tagy pro nadpisy, přívětivé URL adresy a instalujeme SSL certifikát Let's 
Encrypt k provozu na HTTPS. Kód je vhodně strukturován pro vyhledávače a na každý web 
instalujeme kód pro Google Analytics a monitoring v Google Search Console.

Termíny realizace
Konzultace struktury a obsahu webu 1 týden

Tvorba grafiky, korekce 1 týden

Instalace CMS, nastavení 1 týden

Vkládání obsahu, korekce a zaškolení, předání 1 týden

Obvyklá reálná doba vytvoření firemního webu je asi 4 týdny

Hodinové sazby
• UX, analytika, strategie, konzultace — 1500 Kč/h

• Programování, grafika — 1000 Kč/h

• Editace obsahu a administrativní práce – 600 Kč/h
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Reference našich prací
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Ukázky hotových firemních prezentací
Bottling Printing www.bprinting.eu

Kulturní středisko Ostrava www.kulturajih.cz

Moravia & Jeseníky Convention www.mojeconvention.cz

Granit Holec www.granitholec.cz

CK Novalja www.novalja.cz

 → Kompletní portfolio: www.lqd.cz/reference

 Vybrané grafické ukázky→ : www.lqd.cz/moderni-grafika-webu

💡 Věděli jste, že:

Náš vlastní web lqd.cz běží na stejném redakčním systému, který 
dostanete ke svému webu? Profesionální redakční systém, které 
používáme ke své vlastní prezentaci.
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Redakční systém – popis, výhody
Prémiový redakční systém, který je spolehlivý, snadný na ovládání, pravidelně 
aktualizovaný a zabezpečený. Licence navíc obsahuje kód webu ve vašem 
vlastnictví.

1/ Zabezpečení

Systém klade velký důraz na zabezpečení proti napadení a zneužití webu roboty. Garantujeme, že web 
hostovaný na našem serveru nebude napaden robotem a v případě napadení bezplatné vyřešení.

2/ Rozšiřitelnost 

Na rozdíl od volně dostupných redakčních systémů dokážeme v případě potřeby naprogramoval 
libovolnou funkčnost. Nejste limitování možnostmi redakčními systému.

3/ Komfort obsluhy 

Získáte prémiový redakční systém, který patří mezi špičku v ovládání webů. Je jednoduchý na 
ovládání, srozumitelný a přesto obsahuje už v základu pokročilé funkce na správu obsahu a struktury 
webu, za které byste si jinde museli připlácet.
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Rozhraní administračního systému

Hlavní obsah webu – modul Hlavní menu, základní parametry podstránek
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Editace stránky webu – obsahový editor, formátování obsahu, SEO parametry, jednoduché rozhraní
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Multimedia – fotogalerie, hromadné nahrávání, resizing a optimalizace obrázků
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Proč spolupracovat s námi

1/ Komfortní redakční systém

Prémiový redakční systém, který patří mezi špičku, co můžete dnes ve webdesignu použít k tvorbě 
firemních prezentací.

2/ Specializujeme se na firemní prezentační weby

Firemní weby jsou naše specializace, a proto se vyznáme v mnoha úskalí, jako technické SEO nebo v 
přípravě dobré struktury webu. Získáte fungující a přesvědčivý web.

3/ 10 let zkušeností 

Na projektech u nás pracují lidé, kteří tvoří weby 10 let. Budete pracovat pouze se zkušeným člověkem

4/ Rychlé dodání webu 

Máme ověřené procesy tvorby webu, a proto jsou weby od nás hotové rychle a kvalitně

5/ Výborný servis

Poskytujeme kvalitní servis webu, technický monitoring a k dispozici máte zákaznickou podporu po 
celou dobu provozu webu.
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Web, na který budete hrdí.

Zbývá poslední krok.

Strana 16


