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přátelsky a jednoduše
www.Q-X.cz
			kontakt@Q-X.cz
Tel.: 605 119 790
1
Qidění & Xlyšení, Vaše cesta na internet, přátelsky a jednoduše
Objednávám vytvoření webu - Web QX

Vaše jméno:	
Váš email:		
Vaše tel. číslo:	
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Doplňte ke každé položce Váš text. Jednotlivé položky představují podstránky Vašeho webu. Máte-li jinou představu, libovolně je upravte. U každé položky je inspirativní nápověda, která Vám může pomoci formulovat Váš text.
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Napište název webu: 
Zvolte subdoménu pro svůj web (ostatní smažte):
vas-web.7in.cz
	vas-web.7cz.cz
	vas-web.9k.cz
	vas-web.vitejte.cz
	vas-web.190.cz
Hlavní stránka webu
Zadejte text, který bude na úvodní stránce vašeho webu.
Velmi stručně a jasně formulujte svou nabídku, svůj zájem, čím se zabýváte, co chcete. Uveďte přehled nabízených služeb či produktů, včetně jejich popisu a významu pro zákazníky.  Zaměřte se zde jen základní fakta a podrobnější informace pak uveďte na dalších stránkách. Motivujte k prohlédnutí celého webu!
Další možností je umístit sem průběžně vkládané články (aktuality, novinky, apod.)


Tělo Vaší prezentace (nabídka, výzva, deklarace...)
Rozepište podrobně co nabízíte, o co máte zájem, apod. Uveďte oblast svého působení.
Pokud máte programové prohlášení, vizi nebo vyjádření cílů, umístěte jej sem.
Zmínit můžete historii svého podnikání, certifikáty, licence, pojištění a finanční záruky, ocenění, profesionální kariéru zakladatelů nebo důležitých zaměstnanců / členů týmu a další důležité podrobnosti, případně reference, které udělají na zákazníky dobrý dojem a přesvědčí je, že právě Vaše nabídka je ta pravá. Je vhodné nabídku podpořit obrázky. 
V případě, že se jedná o větší množství informací, lze tuto sekci rozdělit do více podstránek.







Ceník / Podmínky
Pokud prodáváte, rozepište podrobně ceník svých služeb. Pokud jde o rozsáhlý soubor s množstvím údajů, lze jej do webu vložit jako soubor ke stažení. 
Pokud nenabízíte obchod, napište sem např. své podmínky, požadavky apod. Případně využijte stránku jinak či vůbec.



Kontakty
Uveďte funkční kontaktní informace, které mohou návštěvníci webu pohodlně použít.




Ostatní + poznámky
Zde napište to, co se jinam nehodí a co uznáte za dobré, aby Váš web obsahoval. Uveďte případně své další představy o struktuře a vzhledu webu či požadavky na jeho funkce.
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Vyplněný list zašlete buď emailem na adresu WebQX@Q-X.cz, přičemž můžete zároveň přiložit další textové nebo obrazové přílohy. Další možnost je překopírovat údaje z něj do našeho webového formuláře.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře získáváte slevu na vytvoření webu. 
Konečná cena je tedy 1 200.-Kč.
V případě Vašich požadavků, které budou nad rámec Webu QX, bude cena stanovena individuálně dohodou. V případě Vašich otázek nás prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky (viz kontakty v záhlaví). Bude nám potěšením dostat zprávu od Vás!


Web QX - to jsou nové webové stránky. Unikátní řešení pro Váš nejlevnější web.  

Získáváte:
• Kvalitní, funkční, plnohodnotný web se značkovým redakčním systémem; 
• Bezkonkurenčně skvělou cenu, bez nutnosti dalších příštích nákladů; 
• Zaškolení do obsluhy webu; 
• Nemusíte ztrácet čas nabídkami, které jsou mimo Vaše možnosti a zájem. 
• Vlastní internetové stránky, na které poté budete moci odkazovat přímo 
   z vašeho inzerátu, mailu či vizitky.

Web je postaven na jednoduchém funkčním a graficky přizpůsobitelném designu.
Pro minimalizaci nákladů je umístěn na subdoméně. Na základě Vašeho přání lze web umístit i na Vaši vlastní doménu a hosting.

