
Obsah spolupráce


Spolupráce je formou poskytnutí služby jak za výrobu mobilní aplikace, tak za její správu, 
která je rozdělena do dvou plateb. První platba je jednorázová za vytvoření vaší mobilní 
aplikace. Druhá platba je za licenci (ročně) a ta obsahuje vše ostatní bez dalších poplatků.


Co obsahuje poplatek za Vytvoření mobilní aplikace)

• Naší samostatnou výrobu celé mobilní aplikace.

• Mobilní aplikace je pro systémy Android a iOS (Apple) vyráběna současně.

• Na stavbě se podílí náš tým od projektového řízení aplikace až po grafiku.

• Před publikací zasíláme náhledy k připomínkování a odsouhlasení.

• Máme za sebou řadu aplikací a tak víme co kam patří a jak ji poskládat uživatelsky 

co nejpřívětivěji.

• Vystačíme si aktuálními webovými stránkami a v následné komunikaci lze snadněji 

připomínkovat a upravovat vytvořenou aplikaci.


• Publikace v Google Play ve výši 14 500 Kč bez DPH.


• Publikace v App Store ve výši 14 500 Kč bez DPH.


Co je zahrnuto v ceně licence.

• Jedná se o službu, ve které máte zajištěné veškeré úpravy a poradenství ohledně 

mobilní aplikace bez omezeného množství.

• Neomezené zasílání notifikačních zpráv.

• Redakční systém pro úpravy mobilní aplikace přes webové stránky.

• Statistiky návštěvnosti včetně pohybu v aplikaci.

• Podporu na nejnovější verze operačních systému pro chytré telefony Android a 

iOS.

• Poradenství, kdy je vám přidělena kontaktní osoba od nás, která pomáhá se 

zajištěním případného školením, pomáhá s propagací aplikace (umístění na 
webové stránky, zajištění grafických návrhů propagačních letáků, výrobu QR kódů).


• Srozumitelně komunikuje za vás s našimi grafiky a IT.

• Pravidelně s vámi komunikujeme a proaktivně navrhujeme možnosti maximálního 

využití vaší mobilní aplikace.

• Mobilní aplikace díky našemu neustálému vývoji nebude nikdy stará a bude 

pravidelně obohacená a další technologické možnosti a trendy.

• Podpora z naší strany je po celou dobu spolupráce.

• Na faktuře je uvedena garance ceny licence na další období, tzn. že za rok bude 

stejná cena licence bez navýšení.

• Cena licence ve výši 2 000 Kč bez DPH / měsíc.
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