
Zakaj spletna predstavitev?
Predstavitev na spletu je odlièna marketin�ka poteza za vse vrste podjetij (prodaja, storitvene in druge dejavnosti...). 
Va�a ponudba je na spletu prisotna 24 ur na dan, leto za letom, tudi ob praznikih in nedeljah.
Spletno poslovanje osvaja tudi na�e trge, zato naredite korak naprej tudi vi. Pri nas boste na�li vso podporo, ne samo 
pri postavitvi celotne spletne predstavitve, temveè tudi s svetovanjem in marketin�kimi akcijami, ki bodo pripomogle 
k poveèanju obiska strani in posledièno poveèanju prodaje.
 

Zakaj izbrati prav nas?
Izbira izvajalca ni lahka zadeva. Zakaj bi se torej odloèili za nas? 
V primerjavi s konkurenco vam ponujamo predvsem individualnost, zanesljivost in ugodno razmerje med ceno in kvaliteto. 
Obravnavamo vas profesionalno in sku�amo najti najbolj�o re�itev, za nas niste zgolj naroènik ampak vas obravnavamo 
partnersko. Zaradi tega smo vam vedno na voljo za vpra�anja, pomoè ali nasvet. Nekaj na�ih prednosti:

Kreativno oblikovanje
Vsaka tiskovina, oglas ali spletna prestavitev, ki jo izdelamo je unikatno delo. Ravno zaradi takega pristopa na�i izdelki 
niso uniformirani, ampak je glavno vodilo inovativnost in kreativnost. Pri oblikovni ideji in pristopu upo�tevamo va�e 
potrebe ter upo�tevamo dosedanjo grafièno podobo. Ker imamo za seboj veè kot 15 letne izku�nje na tem podroèju, 
naroènikom tudi svetujemo in sku�amo kar najbolj predvideti njihove potrebe v tem trenutku in v prihodnosti. 
Na�e reference govorijo enako.

Ergonomija spletne strani
Vsaka spletna stran ki jo izdelamo, je v zaèetni fazi kar najbolj naèrtovana glede va�ih potreb. 
Ker je za uporabnika/obiskovalca zelo pomembna ergonomija sprehajanja po spletni predstavitvi, naèrtovanju strukture 
in postavitvi elementov posveèamo �e posebno pozornost. Elemente na strani postavljamo tako, da so postavljeni 
logièno in vkljuèeni ravno tam in takrat, ko jih obiskovalec potrebuje. S tem se izognemo nepotrebnemu, begajoèemu 
in nekoristnemu brskanju in obiskovalca usmerimo na �eljeno podroèje.

Modularnost sistema
Ker spletne predstavitve izra�ajo va�o podobo in ponudbo in so �ivi sistemi, 
je zelo pomembno, da je stran kreirana za uporabo tudi v prihodnosti. 
Ker se va�e �elje in ponudbe skozi obdobje spreminjajo, so spletne 
predstavitve izdelane modularno, tako da lahko v bodoèe preurejamo 
vsebine in strukturo. Po potrebi lahko z relativno enostavne strani strani 
izdelamo tudi spletno trgovino. Stran torej raste z vami.

Enostavnost dinamike
V hitrem toku poslovanja je zelo pomembno, da lahko doloèene 
vsebine na strani spreminjamo sami. Z na�im sistemom CMS 
(content managing system) lahko z vsebino na zelo enostaven 
in intuitiven naèin upravljate kar vi. Preko admin vnosnika dodajate 
nove tekstovne in slikovne vsebine in priponke vseh vrst. Vsebina 
pa se na strani prikazuje v obliki, ki jo doloèa grafièna podoba strani. 
Z vstopnimi gesli lahko poljubno doloèate administratorje in moderatorje, 
vsi vnosi pa so shranjeni v bazi in jih po potrebi objavljate na strani.

Zanesljivost in varnost
Ker so stre�niki locirani v R Sloveniji in baze podatkov temeljijo na Linux platformi, 
je sistem zelo hiter in varen. Prav tako je platforma vzdr�evana z najbolj�imi varnostnimi sistemi pred vdorom 
in ne�eljeno (SPAM) po�to. Strani ki zahtevajo registracijo obiskovalcev, pa so opremljene s sistemom prijave, 
ki onemogoèa zlorabe. Vse na�e strani imajo zaradi VPS stre�nika veèjo pretoènost in omogoèeno varnostno 
kopijo statiènega dela, po potrebi pa tudi dinamiènega dela. Pri potencialnih zlorabah in programskih okvarah 
lahko torej enostavno povrnemo pravilno stanje.



IZDELAVA SPLETNIH STRANI

Izdelava spletnih strani ne  vsebuje fotografiranja, odkupa fotografskih materialov, prevajanja in lektoriranja besedil. Vse na�teto vam lahko ponudimo kot opcijo.

Cena za izdelavo spletne predstavitve rangira glede na velikost podjetja:

S Manj�a podjetja
Podjetja do 2 zaposlena
podjetja v ustanavljanju, 
dobrodelne organizacije, 
klubi in dru�tva

Veèja podjetja 
od 3 do 15 zaposlenih,
organizacije z veè kot 50 èlani

Velika podjetja 
z najmanj 15 zaposlenimi, 
organizacije z veè kot 100 èlani

L XL 

Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost
Cenik velja od 1. 1. 2012

Osnovni paket 
Predstavitev, ki vsebuje 
osnovno predstavitev podjetja 
ali dejavnosti. Vsebuje 
predvsem enostavno 
oblikovane in statiène 
elemente spletne predstavitve 
(veèinoma besedilo, tudi slike, 
povezave ipd.). Namenjena je 
predstavitvi posameznega 
izdelka ali storitve. 
Obseg do 8 strani 

Informativna cena:

500 EUR

Enostavni paket 
Predstavitev, ki vsebuje 
vsebinsko organizirane 
podstrani. Vsebuje kreativen 
oblikovalski pristop. 
Predstavitev vkljuèuje 
podstrani z enostavnimi opisi 
produktov ali dejavnosti. 
Vgrajen enostaven CMS 
modul - uporabnik lahko sam 
dodaja vsebino. 
Obseg do 15 strani

Informativna cena:

980 EUR
1.300 EUR
1.800 EUR

Zahtevni paket
Poleg elementov enostavne 
spletne predstavitve, vsebuje 
tudi zahtevnej�e animacije, 
enostavne e-obrazce in 
aplikacije ter dinamiène 
vsebine z enostavnimi 
skriptami. Vgrajeni CMS 
moduli za dodajanje vsebine v 
prodajni del - fotografije in 
opisi izdelkov. Obseg do 30 
strani.

Informativna cena:

1.650 EUR
2.400 EUR
2.900 EUR

Profesionalni paket
Vsebuje vsebinsko in 
funkcionalno zahtevne 
podstrani z izrazito kreativnim 
pristopom oblikavanja in 
ergonomije. Paket vsebuje 
tudi izdelavo dinamiènih 
obrazcev (predraèunov, 
raèunov�) za potrebe 
spletnega trgovanja. 
Predstavitve v tem paketu so 
zelo dinamiène, opremljene s 
skriptami in bazami podatkov 
v ozadju. Mo�nost nadgradnje 
v spletno trgovino s sistemi 
plaèevanja. Cena je odvisna 
od �tevila podstrani.

Informativna cena: 

2.800 �
4.000 �
od 4.000 � dalje
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VZDRŽEVANJE STRANI IN VSEBINE (meseèni pav�al)

GOSTOVANJE STRANI NA STREŽNIKU

Osnovni paket vzdr�evanje - 
25 EUR/mes ènoe
Paket vsebuje:
� telefonsko podporo do 30 min
� popravke ali spremembe statiènega dela do 30 min
� odzivni èas do 48 ur
� e-po�tna podpora
� uporaba in vzdr�evanje admin vmesnika za   

dinamiène module
� varnostno kopiranje statiènega dela strani

Poslovni paket vzdr�evanje 
Paket vsebuje:
� do telefonsko podporo 60 min
� popravke ali spremembe statiènega dela do 60 min
� odzivni èas do 24 ur
� e-po�tna podpora
� uporaba in vzdr�evanje admin vmesnika za dinamiène module
� varnostno kopiranje statiènega dela strani
� varnostno kopiranje dinamiènega dela strani in podatkovnih baz

Paket osnovni - 17,95 EUR/meseèno
Paket je primeren za manj�a in srednje velika podjetja ter 
posameznike, ki potrebujejo veè vsebine na spletu in �elijo 
urejanja spletnih vsebin. V paketu je tehnièno omogoèen 
dostop do podatkovnih baz, ki so potrebne za urejanje 
interaktivnih vsebin in izdelavo manj�ih podatkovnih baz 
(predstavitve izdelkov z opisi). 

Paket vsebuje:
� 1 gostujoèo domeno
� 150 MB prostora na stre�niku, 
� 30 e-naslovov, 
� MySql podatkovni stre�nik za objavo novic
� Dostop do statistike, FTP stre�nika

Paket poslovni - 24,95 EUR/meseèno
Paket je primeren za srednja ali velika podjetja in 
profesionalne uporabnike, ki imajo veèje zahteve. 
Paket vsebuje vse opcije kot Osnovni paket, dodatno 
pa omogoèa tudi postavitev dinamiènega spletnega 
kataloga. 

Paket vsebuje:
� 1 gostujoèo domeno
� 500 MB prostora na stre�niku, 
� 50 e-naslovov, 
� MySql podatkovni stre�nik za podporo CMS
� Dostop do statistike, FTP stre�nika
� Varnostni paket
�  Upravljanje z admin vmesnikom

Paket trgovec - 59,95 EUR/meseèno
Paket je primeren za srednja ali velika podjetja in 
profesionalne uporabnike, ki imajo potrebe po spletnem 
katalogu izdelkov in spletni trgovini. Paket vsebuje vse 
opcije kot Poslovni paket, dodatno pa omogoèa tudi 
postavitev spletne trgovine. 

Paket vsebuje:
� 1 gostujoèo domeno
� 1Gb prostora na stre�niku, 
� 100 e-naslovov, 
� MySql podatkovni stre�nik za podporo CMS
� Dostop do statistike, FTP stre�nika
� Varnostni paket
� Upravljanje z admin vmesnikom

Paket mini - 7,95 EUR/meseèno
Paket je primeren za manj�a podjetja in posameznike, 
ki �elijo zgolj prisotnost na internetu in nimajo �elje po 
urejanju vsebine. 

Paket vsebuje: 
� 1 gostujoèo domeno
� 50 MB prostora, 
� 10 e-naslovov
� Varnostni paket

Mini paket vzdr�evanje - 
7,95 EUR/meseèno
Paket vsebuje:
� telefonska podpora do 15min
� varnostno kopiranje statiènega dela strani

S

Cena za izdelavo poslovnih paketov 
rangira glede na velikost podjetja:

 49,95 EUR/meseèno
Podjetja do 2 zaposlena, podjetja v ustanavljanju, 
dobrodelne organizacije, klubi in dru�tva

 79,95 EUR/meseèno
od 3 do 15 zaposlenih, organizacije z veè kot 50 èlani

149,95 EUR/meseèno
z najmanj 15 zaposlenimi, organizacije z veè kot 100 èlani

L

XL Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost
Cenik velja od 1. 1. 2012



DODATNE STORITVE 

� Operatersko delo - vnos podatkov 35 EUR/ura
� Programiranje � 50 EUR/ura
� Obisk pri stranki - 50 EUR + potni stro�ki

Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost
Cenik velja od 1. 1. 2012


