
5Q | E-SHOP
Dodáme vám internetový obchod, 
který se stane dalším zdrojem 
vašich příjmů.

Česká republika je považována za e-shopovou velmoc. Každým rokem 

vygenerují internetové obchody přes 43 miliard korun obratu. Podle 

analytiků ze společnosti monitorující český internet bude růst internetového 

obchodování přetrvávat i v následujících letech.  Zákazníky vede k nákupu 

možnost nakoupit v klidu z domova za nižší ceny, než jsou v kamenných 

prodejnách. Díky pružnosti naše společnost dokáže nabídnout i drobným 

podnikatelům řešení za dostupnou cenu při dodržení profesionální kvality.
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5Q, spol. s r.o.

5.května 159/15, Liberec 1 - Staré Město
www.5q.cz,  info@5q.cz,  (+420) 777 777 019
 

www.5q.cz

Získejte další Zdroj 
příjmů Z prodeje Zboží 
na internetovém obchodu

Střední firmy do 50 zaměstnanců

Velké firmy, akciové společnosti

Drobní podnikatelé a živnostníci

naši ZákaZníci



e-shop na míru pronájem e-shopu 5Q | multi e-shop

Pronájem internetového obchodu je zajímavou 

alternativou pro zákazníky, kteří si nejsou jistí svým 

podnikatelským záměrem, nebo pro zákazníky, kteří 

potřebují provozovat více internetových obchodů. 

Za minimální finanční náklady si pořídíte internetový 

obchod a můžete okamžitě prodávat. Pokud se vám 

podnikání nevydaří, nemusíte si lámat hlavu s tím, že jste 

zaplatili počáteční náklady 

za obchod postavený na míru.

Kromě ceny prodávaného zboží je design obchodu 

vnímán jako jedna z hlavních okolností, která 

rozhoduje o prodeji. Každý sortiment zboží, který 

se na jednotlivých e-shopech prodává, vyžaduje 

specifickou strukturu a design obchodu. E-shop 

na míru se dá rozšiřovat pohledu funkcionality 

a nabízet tak zákazníkům nové funkce. Společně 

vybudujeme obchod, který vám pomůžeme 

„vytáhnout“ ve vyhledávačích Seznam, Google 

na přední pozice.

PronajMětE Si obChoD oD naší SPoLEČnoSti, 
ušEtřEtE PořiZoVaCí náKLaDy a PLaťtE jEn PronájEM 

ProVoZujtE VíCE E-ShoPů najEDnou, ZVyštE tržby,
aLE Při toM nEPLaťtE Za KažDý ZVLášť

intErnEtoVý obChoD, KtErý jE PoStaVEn na uniKátní 
GraFiCE, SVěDČí o ProFESionaLitě ProDáVajíCího

5Q | Multi E-shop je určen pro zákazníky, kteří chtějí provozovat více internetových obchodů 

a nechtějí za každý platit počáteční náklady. náš produkt umožňuje spravovat všechny 

internetové obchody z jednoho místa, stačí k tomu jeden webhostingový prostor. jednotlivé 

obchody běží na samostatných doménách. Máte možnost nastavovat různá práva pro 

jednotlivé správce, kteří obchod administrují. nechybí možnost kopírování obchodů, včetně 

zboží. Zvýšením počtu prodejních míst, zvýšíte i počet 

vašich zákazníků, objednávek a tedy i tržeb.

proč si vybrat nás?
DoDáníM E-ShoPu našE SPoLuPráCE nEKonČí, 
nabíDnEME VáM DaLší SLužby, KtEré VáM ZVýší obrat

nabídneme vám pomoc při vytváření vzhledu obchodu, dodáním loga 

pro obchod, případně vyhotovení tiskových propagačních materiálů. 

nabídneme vám spolupráci v oblasti doplňkových služeb, kam patří  SEo 

optimalizace, správy PPC kampaní na  SKLiKu, Google adWords a Facebook. 

Vytváříme profesionální firemní Facebook, twitter, Google+ stránky.

náklady pouze na koupi licence, 
jednotlivé obchody zdarma

jeden webhosting, více domén

společná administrace obchodů

Zvýšení počtu prodejních míst

moderní a kreativní přístup k obchodu

intuitivní administrace pro správu obchodu

seo optimalizace

internetový marketing

kontinuální podpora
a webhosting

variabilní nastavení grafiky 

možnost návrhu loga

Úspora vašich financí

další zdroj vašich příjmů

možnost provozovat více 
internetových obchodů

unikátní profesionální grafika 

Funkcionality na míru

seo a internetový marketing

vyhotovení loga e-shopu


