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profesionální webové stránky
Webové stránky, které dodáváme našim zákazníkům, jsou postaveny na míru
produktům a službám, které nabízejí. Design webu je to první, co návštěvníci
při příchodu na Vaše stránky vnímají a často hraje velmi důležitou roli,
zda zůstanou a navážou s Vámi spolupráci. Vždy vytváříme jedinečný grafický
návrh přesně podle vašich potřeb a cílové skupiny.

5Q | internetový
marketing
Nešetřete peníze, ale použijte je správně!

Profesionální design nového webu
Redesign stávajícího webu
Intuitivní administrace
Úprava webu svépomocí
Možnost návrhu profesionálního loga
SEO a internetový marketing

Profesionální webové stránky
jsou vizitkou vaší nabídky
služeb a produktů
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5.května 159/15, Liberec 1 - Staré Město
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www.5q.cz

design webu

administrace webu

SEO a intern. marketing

design je první věcí, kterou návštěvníci webu vnímají,
a je klíčový v rozhodnutí zda zůstanou či odejdou

jednoduchá a intuitivní administrace
pro správu všech textů, obrázků a souborů

kvalitní pozice ve vyhledávačích, noví zákazníci
z ppc kampaní s dobrým poměrem cena / výkon

Administrace webových stránek od společnosti 5Q je jednoduchá a intuitivní a slouží

Do internetové reklamy patří činnosti, které přispívají

SEO optimalizace

pro úpravu všech textů, obrázků a fotogalerií na webu. Každý web, který dodáváme, obsahuje

k dosažení větší návštěvnosti webových stránek, čímž

PPC kampaně

námi vyvinuté administrativní rozhraní. Máte tedy možnost si průběžné úpravy webů realizovat

získáte nové zákazníky nebo zvýšíte prodej zboží. SEO

svépomocí, čímž vám nevznikají další náklady. Druhou možností je využít služeb společnosti 5Q,

optimalizace webových stránek zajišťuje správné nastavení

která díky jednoduchosti a rychlosti,

webu pro vyhledávače Seznam.cz a Google.cz. Další službou

Twitter

se kterou se v administraci pracuje,

v této oblasti je správa PPC kampaní a samozřejmě kvalitně

Google+

dokáže

postavená stránka na Facebooku a Twitteru.

Detailní statistiky

Designéři společnosti 5Q jsou připraveni se vám
maximálně věnovat a společně s vámi vytvořit
ucelenou a jasnou představu o designu vašeho
nového webu či re-designu stávajícího webu.
Důvod, proč stránky velkých firem vypadají dobře,
jsou přehledné a mají ucelený obsah, je prostý.
Takové stránky jsou navrženy profesionálním
webovým designérem, který dokázal najít
nejvhodnější řešení pro daný web.
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Důraz kladen na přehlednost a ergonomii webu

nabídnout

tuto

službu

za dobrých finančních podmínek.
Samozřejmostí je kvalitní vyškolení

Intuitivní administrace

Facebook

jak dál? je to jednoduché...
Kontaktujte nás ještě dnes
Dohodneme si s vámi uvítací schůzku, na které
společně nadefinujeme zadání dle vašich představ.
Kontaktujte nás na tel.: (+420) 777 777 019

uvítací schůzka
Na schůzce probereme zadání a vyslechneme si vaše
požadavky. Vaši představu doplníme vlastními nápady.
Získáme od vás podklady pro vyhotovení nabídky.

zpracujeme pro vás nabídku
Vytvoříme nabídku na míru vašemu zadání
jak po technické tak po finanční stránce.

Úprava webu svépomocí
Díky kvalitní administraci šetříte
náklady spojené s úpravami webu

projekt zrealizujeme
Vytvoříme vám na míru grafické návrhy, které vám
odešleme na schválení. Následně zapracujeme
případné připomínky a webové stránky dokončíme.

