
Franta od Vás obdržel 1/3 částky, než byla původní cena navržená od profesionálů.

Uhradili jste mu ji, i když se vlastě Franta www tvorbou neživí a dělá někde v kanceláři. Věděl jste, že používá PC a to 
Vám stačilo, aby z něj byl odborník na www prezentace a Internet. Vás to ale stálo další rok života a neúspěchu v
podnikání. Přitom Váš prvotní záměr byl vytvořit kvalitní www prezentaci a být vidět na internetu na prvních pozicích. 
Sami děláte profesi, kterou znáte dobře vy a stálo to roky a roky času a Vašeho umu. Otázka zní tedy PROČ?

Až budete chtít nové auto, tak zajděte za Frantou, prý ho také umí udělat ..
              konec konců to, co tady nabízí každý druhý, to prostě on umí také!

Určitě jste se již setkali ... je to většinou někoho známý, který všude byl, všechno zná a odevšeho má klíče! Je až s 
podivem, že se najdou ještě v dnešní době lidé, kterým nejspíše nezáleží na své firemní vizitce a své  budoucnosti, 
protože dokáží těmto Frantům, svěřit jednu z nejdůležitějších věcí - Internetovou reklamu a  tvorbu své www prezentace!

Již dlouho se rozhodujete a víte, že potřebujete kvalitní www prezentaci a být na internetu vidět na Vaše zaměření na 
prvních pozicích, protože sám když něco hledáte jdete na internet a tam co hledáte najdete. 

Zvažujete mezi nabídkou profesionálů a Franty! Franta to možná taky dokáže a co když to dokáže lépe, rychleji a 
podstatně levněji než profesionální firma? Vždyť Franta je ten, který se vyzná a zná nejspíše někoho, kdo pomůže apodstatně levněji než profesionální firma? Vždyť Franta je ten, který se vyzná a zná nejspíše někoho, kdo pomůže a 
udělá to, co tady nabízí každý druhý …to prostě on umí také!

Dovolte malé srovnání z naší zkušenosti a prosím zamyslete se nad tím, zda Vaši internetovou prezentaci, tu 
nejdůležitěší věc Vaší společnoti pro další rozvoj v dnešní době, přenecháte Frantovi!?

Kdo je Franta?

Slíbí, ale většinou nic nesplní – míjíte se.Vše se vleče, nic není 

v termínu

Příjde z práce a nemá na Vás čas má rodinu

Teď opět nemůže, ale určitě vydržte – jednou

Tak konečně, jde se na to, Franta koukne na seznam, jak vypadají 

podobné www Vaší konkurence a 75% zavrhne, protože 

tohle nezvládne a vy to stejně nepotřebujete tak složité. tohle nezvládne a vy to stejně nepotřebujete tak složité. 

Vybere jednodušší.

Franta ví, že aby se o Vás někdo dozvěděl, zaplatíte si třeba tištěnou

reklamou. Ví sice, že na ní sám loupe o víkendu brambory, 

ale co vy víte o reklamě, on stejně víc neumí... 

Pokud se poštěstí, vytvoří Vaši www prezentaci třeba i v lepší 

podobě než byla, ale všechny obrázky nejspíš někde na internetu 

stáhne a to že na Vás jednou někdo bude vymáhat 50 000,- Kč stáhne a to že na Vás jednou někdo bude vymáhat 50 000,- Kč 

pokutu mu rozhodně nevadí,vždyť stránky jsou Vaše – Dokazujte!

Produkty, služby a informace, jsou v divném stylu písma a na jiných 

prohlížečích se nezobrazuje diakritika – Franta pracuje v 

Mozille a Exploler, co používá 80% uživatelů PC ho nezajímá. 

Jsou to hlupáci on jede v moderním prohlížeči, ať se taky 

přizpůsobí jako on …..ne?

Stránky jsou po roce na světě. Hurá, ale moment proč nejsou vidět Stránky jsou po roce na světě. Hurá, ale moment proč nejsou vidět 

na Seznamu.cz a Google.cz – Franta ví, že jim musíte zaplatit, ale 

stejně, jak byste chtěl vy, menší firma konkurovat gigantům! 

Máte www prezentaci, ale telefon stále nezvoní... že by to nebylo 

jen o změně designu, ale je nutné víc? Franta ale ví, že nic nejde 

najednou počkejte 1,2,5,8 měsíců.

Ono to stále nejde a Franta Vám to nebere! Proč asi?

Jak Vám Franta zajistí návratnost vynaložených prostředků?Jak Vám Franta zajistí návratnost vynaložených prostředků?

Po dvou letech můžete oslovit Tondu - nebo?

Franta Profesionální společnost
Je Vázána smlouvou a musí dodržet její podmínky jakou jsou doba tvorby, 

cena tvorby, barevné provedení, obsah a správně napsaný kód www pro 

SEO viditelnost.

Stará se o klienta po celou dobu spolupráce.

Je tu pro Vás stále a navymlouvá se.

Provede analýzu Internetu, zajistí správné jméno www domény a 

webprostoru (webhostingu), nabídne Vám nejoptimálnější řešení.webprostoru (webhostingu), nabídne Vám nejoptimálnější řešení.

Navrhne unikátní řešení Vaší  www prezentace a SEO viditelnosti na 

zaměření produktů a služeb a prosadí Vás na Seznamu.cz a Google.cz 

tj. 99% českého internetu.

Zajistí pro Vás kompletní servis v licenci zakoupených grafických prvků, 

provedeme grafický návrh, který si sám odsouhlasíte.

Dodržuje varibilitu všech prohlížečů a uzpůsobuje Vaši prezentaci tak, aby 

se zobrazovala všem správně! Spoléhá na nejrozšířenější uživatelské se zobrazovala všem správně! Spoléhá na nejrozšířenější uživatelské 

nastavení PC.

Vytváří www v tzv. Validním kódu, tj. dodržuje pravidla tvorby pro správný

obsah, html značek, mett, popisů a odkazů a tím zajišťuje Vaší www 

prezentaci velký potencionál při startu v konkurenci www.

Nezáleží na Vaší velikosti, za dobře provedené SEO nic Seznamu ani 

Google neplatíte, v základu jde o kvalitu www.

Zákazníci Vás naleznou, protože máte příjemnou www prezentaci, která Zákazníci Vás naleznou, protože máte příjemnou www prezentaci, která 

je vidět na klíčová slova Vašeho zaměření.

Pokud si nevíte rady, máte technickou podporu. Zavoláte nebo pošlete 

e-mail, nic neplatíte – postarají se o Vás.

Zajistí Vám návratnost vložených prostředků na www do 1 roku max. 2 let.

Poradí Vám, jak Vaše www mohou vydělávat a přivede Vám nové klienty.

Je s Vámi kolik let si přejete – Neopustí Vás.


