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1K Design s.r.o.

Co nabízíme

společnost, která splní vaše sny
nejen v oblasti reklamy
Společnost 1K Design s.r.o. se již 10 let zabývá
tvorbou profesionálních eSHOP aplikací,
webových prezentací a redakčních systémů. Za
tuto dobu jsme nasbírali dostatek zkušeností k
tomu, abychom mohli vyhovět jakýmkoliv vašim
požadavkům. Snažíme ukázat svým klientům
nový a inovativní způsob reklamy a marketingu
na internetu.

„ Budeme s vámi plně spolupracovat tak,
aby naše spojenectví vedlo ke spokojenosti vás,
a hlavně vašich zákazníků! “
Prioritou naší společnosti je ukázat nové
možnosti v moderním světě. Snaha je ubírána
takovým směrem, aby vaše firma držela krok
s používáním těch nejnovějších technologií.
V dnešním světě počítačů a internetu je
nezbytnou součástí pro Vaši firmu mít webové
stránky. Pokud chcete zvýšit své zisky, my
vám vytvoříme e-shop, který bude snadně
ovladatelný z vaší strany, ale bude potěšením i
pro vaše zákazníky.

Kreativita
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•
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tvorbu www stránek
profesionální e-SHOP aplikace
redakční a publikační systémy
rezervační systémy pro restaurace,
sportoviště, rekreační zařízení, chaty,
chalupy a další
systémy pro on-line internetovou
objednávku jídel na rozvoz pro restaurace
profesionální grafický design
tiskovou reklamu, corporate identity
profi foto studio
SEO a poradenství v oblasti on-line
marketingu
prodej a potisk reklamních předmětů
velkoplošný tisk
tvorbu venkovních i vnitřních reklam
polepy aut, cedulí, výloh atd.
strojové vyšívání na textilie
... a mnoho dalších služeb
v oblasti propagace ...

e-SHOP

prodej zboží a služeb
on-line pro všechny

V dnešní době rozvíjejích se internetových technologií
stále vzrůstá požadavek firem získat nové zákazníky a
nabídnout jim snadnou cestu k zakoupení nabízených
výrobků. Proto naše společnost vytvořila přehledný a
intuitivní e-SHOP.
Na rozdíl od konkurečních e-shopů stavíme náš e-shop
vždy na originálním designu, ne na přednastavených
vzhledech, které mohou mít další e-shopy. Za samostaný
web s originálním profesionálně zpracovaným designem
dnes zaplatíte bez pochyby 20 000,Tyto peníze s námi ušetříte!!!

Co získáte?
• Profesionálně graficky zpracovaný  e-shop
• Intuitivní ovládání pro zákazníky i správce
• E-shop na předních místech ve vyhledávačích
• Jedinečný poměr cena / výkon
• E-shop lehce přizpůsobitelný Vašim potřebám
• Automatické jazykové verze e-shopu
• Zvýšení návštěvnosti a prodeje výrobků
• Exporty do vyhledávačů zboží
• Detailní statistika – analýza trhu, počty návštěv atd.
• Marketingové kampaně s detailní statistikou
• Nárůst tržeb
• Branding – budování obchodní značky

Design a funkce e-SHOPU
Design našeho e-shopu je založen na uživatelsky jednoduchém a graficky
propracovaném řešení. Naším cílem je tvořit weby a e-shopy pouze s originálním
designem vytvořeným dle konkrétních požadavků zadavatele.
Hlavními přednostmi jsou:
•
•
•
•
•
•
•

Profesionální zpracování
Přehlednost
Jednoduchost
Moderní styl
Účelnost
Originální grafické prvky
Příjemné prostředí

Náš e-SHOP obsahuje následující moduly a funkce:
•
Kompletní správa výrobků a kategorií
•
Nastavení akčního zboží, doporučeného zboží, systém zobrazení slev
•
Skladová evidence
•
Související zboží, komentáře k výrobkům, obrázky, souborové přílohy
•
Vyhledávání, filtrování dle výrobce, možnost definice neomezeneho množství
vlastních filtrů (např. velikost, barva, hmotnost atd.)
•
Kompletní správa zákazníků obchodu
•
Sledování zásilek, nastavení dopravy a způsobu platby
•
Možnost platby na splátky, eKontem, platební kartou
•
Množstevní a dealerské slevy a ceny
•
Systém zpracování objednávek a faktur, exporty do CSV, PDF, XLS
•
Spolupráce s ekonomickými systémy - např. Helios, Trell, Trifid, AT Comp  a další.
•
Univerzální interface na hromadné vkládání výrobků včetně fotek
•
Možnost závazných rezervací zboží
•
Neomezený počet jazykových mutací, provoz obchodu v libovolné měně
•
Exporty xml do vyhledávačů zboží ( seznam.cz, centrum.cz, jyxo.cz, atd.)
•
Optimalizace pro vyhledávače - SEO
•
Správu textových částí - obchodní podmínky, reklamace, jak nakupovat atd.
•
Textové novinky, ankety, grafické upoutávky
•
Sekce pro výměnu odkazů s partnery
•
Marketingové nástroje, statistika, newslettery, slevové kupony
• a spoustu dalších funkcí

Cena za kompletní řešení celého e-SHOPu

39 500,-

možnost nákupu eSHOPu na splátky za 1900,- měsíčně

Redakční systém

Ukázka administrace

kompletní správa obsahu
www prezentací
Vytvoření webových stránek či prezentací je první krok ke
zviditelnění a propagaci vaší společnosti. Důležité ovšem
je donutit návštěvníky, aby vaše stránky navštěvovali co
nejčastěji. Je proto nutné webovou prezentaci neustále
aktualizovat.
Možností jak aktualizovat prezentaci je několik.
1.
2.
3.
4.

Požádáte o aktualizaci společnost, která vám www
stránky vytvořila
Naučíte se programovacímu jazyku a své stránky si
budete spravovat a aktualizovat sami
Požádáte někoho blízkého, který se v dané
problematice vyzná, aby vám stránky spravoval
Již při zadání poptávky po tvorbě www prezentace
budete požadovat redakční systém.

Redakční systém je totiž tou nejlepší volbou, jak své
stránky spravovat. K vlastním stránkám vám naše
společnost přípraví administrační rozhraní, ve kterém
si kompletní obsah webu spravujete sami. Ovládání
je velice jednoduché, je to jako psát texty v textovém
editoru, např. MS Wordu.
Součástí redakčního systému do naší společnosti jsou
kromě nastavení menu, správy stránek a textů také
ankety, fotogalerie, videogalerie, statistiky návštěvnosti,
možnost jazykových mutací a spoustu dalších užitečných
funkcí.
Každý redakční systém je originální a šitý přesně na míru
vašim požadavkům!

Spolehlivost

„ Díky redakčnímu systému dosáhnete
maximálního využití www stránek
a minimalizujete náklady na správu webu “

Příklad zobrazení stránek

Redakční systém pro sportovní kluby
aktuální informace i pro nejmenší
sportovní kluby a organizace
Jelikož jsme tým mladých aktivních lidí a máme velice v oblibě veškeré sportovní aktivity, připravili jsme
speciální verzi redakčního systému přímo pro sportovní kluby. Kromě klasické správy menu a článků
tento systém kompletně splňuje požadavky prezentace informací sportovních klubů na internetu.
Redakční systém pro sportovní kluby obsahuje správu
•

aktualit

•

informací o klubu

•

družstev dle věku a hrané soutěže

•

hráčů, včetně veškerých údajů, fotek atd.

•

statistiku úspěšnosti hráčů

•

žebříčky hráčů

•

výsledkový servis pro jednotlivá družstva

•

aktuální tabulky

•

přehled zápasů včetně podrobných informací

•

fotogalerie

•

videogalerie

•

fórum

•

nastavení zobrazování reklam partnerů a sponzorů

•

informace o sportovištích

•

a další spoustu funkcí...

www.1kdesign.cz

Reklamní předměty
široká nabídka reklamní předmětů
a tiskových služeb
Společnost 1K Design s.r.o byla původně založena za
účelem tvorby jedinečných a úspěšných internetových
prezentací a dalších forem marketingu. V současné
době jsme naše služby rozšířili i na oblast klasické
reklamy. Stačí se podívat na naše nové webové
stránky.

www.reklamni-predmety-potisk.cz

Na těchto stránkách naleznete velký výběr samotných
reklamních předmětů. Na tyto předměty jsme schopni
opatřit vaše logo jak tampotiskem, tak i sítotiskem, či
výšivkou na textilní  zboží.  Jsme schopni vám vytvořit
reklamu v jakékoliv formě. Nabízíme profesionální
služby za více než výhodné ceny.

Propagace

Reklamní polepy, velkoplošný tisk
polepy aut, cedulí, výloh
velkoplošný tisk reklamních bannerů
Naše firma se zabývá výrobou a instalací reklamních polepů na různé plochy, a to převážně na
automobily, výlohy-okna, dveře, billboardy, poutače, bannery apod. Záleží pouze na vás, jakou plochu
si budete přát polepit.Vybrat si také můžete mezi řezanou reklamou, či velkoplošným digitálním tiskem.
V našem studiu vám vypracujeme grafický návrh (několik variant), vy si poté vyberete ten, který vám
bude nejvíce vyhovovat.
Řezaná reklama (samolepicí fólie- matné, lesklé, výběr barvy dle vzorníku)
•
nejširší a nevyužívanější typ reklamy - polepy aut, reklamní tabule, firemní štíty, firemní poutače,
polep výloh, provozní doby
•
světelné reklamy
•
interiér, exteriér
•
aplikace na hladký povrch
Polepy aut
•
nejlevnější a nejúčinnější reklamní plocha
•
použití: samolepící řezaná grafika, digitální tisk (obě varianty jsou vhodné do automyčky)
Reklamní tabule, firemní štíty, poutače
•

využití k označení: provozoven, obchodů, firem,

•

jako nosný materiál deska PVC (různá tloušťka), popř. plechové či jiné desky většinou opatřeny
nosným rámem

•

banner (kvalitní plachtovina o síle 550g/m)

•

nejčastěji se zavěšují na stěny budov, ploty

•

použití samolepicí fólie i fototisku

www.reklamni-predmety-potisk.cz

