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FC Ivančice – nabídka redesignu klubového webu 

 

Dynamická webová prezentace sportovních klubů je v dnešní době nezbytnou součástí klubové identity. 

Společnost eSports.cz, s.r.o. si vám dovoluje předložit nabídku na zajištění grafického redesignu oficiálního 
webu FC Ivančice. 

 

 

Oficiální web FC Ivančice 

● Naše společnost vytvoří responzivní web – optimalizovaný pro tablety a mobilní telefony (v 
dnešní době tvoří přístupy na klubové weby z mobilních telefonů více než 60 % a toto číslo 
neustále roste). 

● Naši grafici sledují nové trendy a navrhnou moderní web odpovídající požadavkům aktuální doby, 
samozřejmostí je zapracování vašich požadavků dle klubového loga, barev a klubové identity. 

● Databázově budou vedeny a vzájemně propojeny soupisky, zápasy a zápasové statistiky. 

● Propojení se sociálními sítěmi klubu bude zajištěno prostřednictvím social streamu. 

 

Realizace 

Doba realizace redesignu je od prvního grafického návrhu až po kompletně hotovou naprogramovanou 

verzi webu (bez obsahu) cca 1 měsíc. Termín se může prodloužit v případě delších prodlev při schvalování 
jednotlivých kroků. 
 

Reference 

Oficiální web Fotbal.cz: www.fotbal.cz 

Oficiální web SK Slavia Praha: www.slavia.cz 

Oficiální web FC Viktoria Plzeň: www.fcviktoria.cz  

Oficiální web FC Zbrojovka Brno: www.fczbrno.cz  

Oficiální web FC Slovan Liberec: www.fcslovanliberec.cz  

 

Cenová nabídka 

Výroba webu: 21 450 Kč + DPH 

Měsíční poplatek za webhosting a technickou podporu (max. 2 hodiny): 900 Kč + DPH měsíčně 

Roční poplatek za licenci k redakčnímu systému: 3000 Kč + DPH ročně 

 

Uvedená cena zahrnuje: Analýzu potřeb a návrh rozložení prvků (wireframe), tvorbu grafiky hlavní strany 
a všech podstránek v responzivních verzích, nakódování grafiky, naprogramování webu a napojení na 
administrační rozhraní, optimalizaci pro všechny běžné internetové prohlížeče, testování webu, spuštění na 
doméně fcivancice.cz. 

 

Uvedená cena nezahrnuje: Obsahovou správu, prvotní naplnění webu obsahem, tvorbu eshopu, tvorbu 
cizojazyčných verzí, rozesílání newsletteru. 
 

Kontakt 

Jakub Slunečko (projektový manažer), jakub.slunecko@esports.cz, tel.: 732 127 011 
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