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Naše služby

Tvorba webových stránek

Pomůžeme Vám uchopit Vaše potřeby a 
po společné konzultaci vytvoříme první 
návrh Vaší webové stránky. Návrh 
následně upravíme tak, aby splňoval 
Vaše očekávání. Po schválení návrhu 
nakódujeme stránky podle aktuálních 
webových standardů.

Mobilní stránky

Pokud Vaše cílová skupina hojně používá 
chytré telefony a tablety, doporučujeme 
Vám mobilní stránku. Obsahuje pouze 
klíčové informace a zjednodušený design. 

E-marketing

Google, Facebook, Twitter, blogy, atd. 
S námi bez problémů zvládnete nová 
komunikační média. S ohledem na Váš 
rozpočet vytvoříme perfektní e-marketin-
gové řešení pro rozšíření Vaší zákaznické 
základny. 

Reklamní materiály

Navrhujeme kompletní corporate 
identity, brožury, letáky, vizitky a další 
tištěná komunikační média podporující 
image Vaší firmy.

E-commerce

Nabízíme několik druhů řešení pro 
e-commerce, která jsou jak vysoce 
účinná, tak uživatelsky přívětivá. 
Se správnými nástroji je online prodej 
jednoduchý a účinný. 

Tvorba firemního videa

Nic neosloví návštěvníky stránek tak, 
jako krátké a úderné video o Vaší firmě. 
Zlepšete svou viditelnost na Internetu 
pomocí kanálu na YouTube.

O nás

Web 4 All je agentura, která se specializuje na tvorbu webových stránek a propagačních materiálů (letáky, brožury,...). 

Více než 200 úspěšně ukončených projektů na míru je zárukou seriózního přístupu našeho zkušeného mezinárodního 
týmu, který se zcela orientuje na přání zákazníka. 

Zvláštní pozornost Vašim potřebám věnuje projektový manažer, který koordinuje činnost členů technického týmu, čímž 
vzniká Váš individuální projekt šitý na míru. S Web 4 All získáte důmyslné řešení, které splní Vaše předchozí očekávání 
a nabídne kombinaci vysoce kvalitního designu s využitím nejnovějších technologií.

Naši designéři a technická podpora jsou pro Vás k dispozici každý pracovní den od 9:00 do 18:00.
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Co umíme

CMS

Webdesign Web E-marketing

Photoshop
Illustrator
InDesign

Wordpress
Prestashop

HTML5
CSS3
Javascript
PHP 5

SEO
Adwords, Sklik
Sociální sítě
Copywriting

Foto & Video 

Natáčení videa
Fotografování
Vizuální efekty

Všichni naši klienti a partneři se stávají součástí široké sítě portálů Web 4 All. Automaticky Vám vytvoříme profil na 
portálu podle lokality či oboru podnikání. Mezioborové portály Top Praha a Top Prague sdružují podnikatelské subjekty
z Čech (především z Prahy a okolí), portál Morava Live se zaměřuje na firmy na Moravě a ve Slezsku. Dalším úspěšným 
portálem je komunitní webová stránka Ženská Krása, která sdružuje vše okolo témat krása, zdraví a životní styl. 

Síť portálů Web 4 All



Kontaktní informace

Web 4 all s.r.o.
Lublaňská 42, 120 00 Praha 2

Telefon: +420 222 544 171
E-mail: info@prague-web.cz

www.prague-web.cz
www.firemni-video.cz

www.reklamni-material.cz


