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Ponúkame Vám tvrobu profesionálnych internetových obchodov s ohľadom na celkovú 

kvalitu a spracovanie. Vieme, že každé riešenie je unikátne, preto nás neváhajte kontaktovať 

pre individuálne nacenenie Vášho projektu. Avšak ponúkame aj dva univerzálne balíky 

služieb s možnosťou rozšírenia o prémiové funkcie. 

Klasický eshop - 499€ 

 

Začínate s eshopom a zatiaľ presne neviete, čo by mal Váš eshop vedieť ? 

Potom je tu pre Vás tento univerzálny balík, obsahujúci plne funkčné 

eshopové riešenie, za ktoré sa nebudete musieť hanbiť. Obsahuje všetky 

potrebné funkcie pre beh bežného eshopu, dokonca niekoľko 

nadštandardných.  

Ak časom prídete na to, že Vám funkcionalita nestačí, nieje problém eshop 

kedykoľvek dodatočne rozšíriť o voliteľné funkcie. 

 

Prémiový eshop - 599€ 
 

Odporúčaná prémiová funkcionalita so zľavou až 250€ ! 

Hlavným rozdielom oproti klasickej verzii je veľkoobchodná funkcionalita, 

teda možnosť viesť viacero cenových úrovní pre rôzne zákaznícke skupiny. 

Veľkou výhodou tohto balíka je aj možnosť automatického importu skladu od 

dodávateľa. Okrem iného je v cene aj viacero online platieb a pár 

doplnkových vylepšení. 

 

 

 

 

 

 

 



  Tvorba webstránok, internetových obchodov a online reklama. 

web: www.najreklama.sk tel: 0902 749 763, email: vladimir.sycev@gmail.com 

Porovnanie balíkov služieb 
 KLASICKÝ eshop  PRÉMIOVÝ eshop 
  (499€)  (599€) 
Neobmedzený počet produktov áno áno 
Neobmedzený počet kategórií áno áno 
Redakčný systém  áno áno 
Grafická šablóna  áno áno 
Školenie áno áno 
 

Produkty  
Varianty produktov  áno áno 
Skladové hospodárstvo  áno áno 
Filtrovanie, triedenie a vyhľadávanie  áno áno 
Hromadný import produktov nie áno 
Recenzie produktov  áno áno 
Súvisiace produkty áno áno 
Našepkávač vyhľadávania áno áno 
 

Predaj 
Správa objednávok áno áno 
Sledovací pes áno áno 
Správa reklamácií áno áno 
Štatistiky predaja  áno áno 
Fakturácia  áno áno 
Zoznam prianí  áno áno 
Veľkoobchod - cenové hladiny nie áno 
 

Marketing 
Napojenie na porovnávače cien  áno áno 
Newsletter  áno áno 
Akciové ceny a množstevné zlavy áno áno 
Rôzne ceny pre rôzne zákaznícke skupiny  áno áno 
Akciové produkty  áno áno 
Najpredávanejšie produkty  áno áno 
TOP produkty  áno áno 
Najnovšie produkty  áno áno 
Feedback systémy  áno áno 
Zľavové, darčekové kupóny áno áno 
Vernostný, bodový program nie áno 
 

Zobrazenie 
Viacjazyčné zobrazovanie áno áno 
Menový konventor  áno áno 
SEO priateľské URL adresy  áno áno 
Kontaktný formulár áno áno 
Potvrdenia emailom  áno áno 
Grafický banner 1x 3x 
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Doprava, platba 
Online platba cez PayPal nie áno 
Online platba cez TrustPay áno áno 
Iná online platba nie 2x 
Splátkový systém Quatro nie áno 
Dobierka, hotovosť, prevod na účet  áno áno 
Automatický výpočet poštovného  áno áno 
Poštovné zdarma pri objednávke nad áno áno 
Poštovné zdarma pre vybrané produkty áno áno 
 

Voliteľné rozšírenia 
 

Prakticky akúkoľvek funkcionalitu, ktorá nieje zahrnutá v cene daného balíčku je možné realizovať. 

Niektoré časté moduly (funkcie) už máme pripravené, preto Vám ich vieme ponúknuť výhodnejšie, 

ako v prípade, že by ich bolo nutné na mieru pre Vás naprogramovať. Tu uvádzame niekoľko z nich. 

Platobné systémy 
Card Pay, Tatra Pay 
VUB e-platby 
Trust Pay, Trust Card 
Home credit 
Klarna - zahraničie 
Iné - pripravíme na mieru podľa Vášho želania 
  
Napojenie na import produktov dodávateľa (XML) 
S automatickou aktualizáciou tovaru 
Bez automatickej aktualizácie tovaru 
  
Export produktov (XML) 
Vlastný (podľa požiadaviek) 
  
Dizajn 
Vodoznak na fotografie 
Vlastný dizajn faktúry – hlavičkový papier 
Grafický banner 
Samostatná fotogaléria 
  
Diskusia, názory 
Blog 
Diskusia k produktu 
Návštevná kniha 
Online chat s predavačom 
  
Marketing 
Vernostný program 
Napojenie na štatistiky Google Analytics 
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Ostatné 
Odpočítavanie do možnosti zakúpenia produktu 
Odpočítavanie do vypršania akciovej ceny 
Export / import produktov do a z Excelu 
  
Pre informácie o aktuálnych cenách voliteľných rozšírení, prosím navštívte našu web stránku 

http://www.okstranka.sk/sluzby/vytvorenie-eshopu/ 

http://www.okstranka.sk/sluzby/vytvorenie-eshopu/

