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Jednoproduktový eshop bez měsíčních poplatků, žádné tarify a žádné skryté 
poplatky. Zde uvádíme ucelený ceník systému OneProduct.cz včetně 
doplňkových služeb. Pořizovací cena systému je velmi zvýhodněna pro stávající 
zákazníky, při objednávce druhého či dalšího eshopu. Cena doplňkových služeb 
zůstává neměnná pro stávající i nové zákazníky. Po zaplacení objednávky máte  
7 dní na vyzkoušení, pokud Vám náš systém nebude vyhovovat, vrátíme Vám 
peníze. V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 
 

1. Licence systému OneProduct neomezeně pro nové zákazníky………2599 Kč 
2. Licence systému OneProduct neomezeně pro stávající zákazníky……890 Kč 
3. Libovolná emailová schránka na našem hostingu..................…..……..399 Kč 
4. Logo na míru..................……………………………………………………………….…590 Kč 
5. Design na míru.......………………………………………………………………….………890 Kč 
6. Přesměrování DNS záznamů na náš hosting…………………………………....180 Kč 
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Připravili jsme pro Vás možnost, sestavit si Váš eshop bez námahy a na míru 
Vašim požadavkům. Neztrácejte čas vytvářením eshopu a objednejte si  
i doplňkové služby za zvýhodněnou cenu. Nemusíte kupovat všechny služby 
najednou, abyste získali zvýhodněné ceny. Stačí si vybrat alespoň 7 položek 
z balíčku „Eshop na míru“ a vše uděláme za Vás! 
 
Nejprve k obsahu balíčku Eshop na míru 

1. Nový systém OneProduct 
První povinnou položkou Eshopu na míru je pochopitelně pořízení licence systému OneProduct. Pořizovací 
cena systému je velmi zvýhodněna pro stávající zákazníky, při objednávce druhého či dalšího eshopu. Ceny 
systému platí dle platného ceníku uvedeného výše.  
 

2. Zakoupení a nastavení domény 
Zakoupíme za Vás doménu u poskytovatele wedos.cz, který patří k nejlepším na našem trhu. Provedeme 
potřebnou administraci domény a nastavení v našem systému. V ceně je již započten roční pronájem 
domény dle platného ceníku poskytovatele. Tuto položku lze zakoupit pouze v případě, že si objednáte  
i email na našem hostingu.  
 

3. Mail v rámci balíčku Eshop na míru 
Zřídíme Vám emailovou schránku dle Vašich požadavků např. info@domena.cz, objednavky@domena.cz, 
reklamace@domena.cz atd. Emailová schránka poběží na našem hostingu a pro Vás je dostupná pomocí 
webového klienta. V rámci balíčku za zvýhodněnou cenu! 

 
4. Nastavení DNS záznamů 

Pro převod našeho systému OneProduct na doménu, kterou si vyberete, je nutné přesměrovat a nastavit 
změnu DNS záznamů na straně poskytovatele domény. Toto vše pro Vás nastavíme v rámci balíčku, za 
zvýhodněnou cenu. 
 

5. Design a logo 
V rámci balíčku máte také k dispozici slevu na kompletní design eshopu včetně loga. Dle Vašeho přání 
ohledně vzhledu navrhneme logo a design, případně to můžete nechat zcela na našem grafikovi, který 
navrhne design a logo „padnoucí“ oblasti vašeho podnikání. 
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6. Nastavení administrace 
Provedeme za Vás také nastavení administrace neboli „back office“ systému. Back office obsahuje 
nastavení fakturačních údajů v systému na Vaši osobu, nastavení způsobů plateb a dopravy dle vašeho 
přání atd. Také pro Vás dle přání nastavíme systém slev a sleových voucherů.  

 

7. Nastavení SEO systému 
Systém OneProduct v rámci administrace dovoluje definovat SEO prvky důležité pro vyhledávače, aby vaše 
podnikání bylo viditelné při vyhledávání potenciálními zákazníky. Vybereme společně vhodná klíčová slova 
dle Vašeho podnikání a nastavíme za Vás tyto prvky. 

 

8. Stavy objednávek, šablony emailů 
Systém OneProduct obsahuje správu objednávek dle stavů. Provedeme za Vás základní nastavení stavů 
objednávek a navrhneme Vám šablony zákaznických emailů dle vaší potřeby společně s firemním podpisem 
a odesíláním faktur. 

 
9. Naplnění systému produkty 

Jednoproduktový systém OneProduct v žádném případě nemá problém s prodejem více typů produktů či 
s více různými produkty. Od Vás budeme potřebovat pouze informace o produktech – název, cena, ks 
skladem, případné fotografie. Ostatní nechte na nás. 

 
10. Nastavení Heureka.cz 

Pro portál Heureka.cz je potřeba nadefinovat XML feed a provést registraci na portále. Pokud chcete na 
tomto portálu prezentovat své produkty a máte je správně nadefinované, vytvoříme pro Vás XML feed, 
provedeme registraci a jednání s portálem Heureka.cz, aby Váš produkt byl dohádatelný na tomto 
největším portále produktů v ČR. 
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Cenová nabídka pro nové zákazníky: 
1. Nový systém pro eshop.....................................................2599 Kč 
2. Zakoupení a nastavení domény...........................................249 Kč 
3. Mail v rámci balíčku eshop na míru.....................................299 Kč 
4. Nastavení DNS záznamů........................................................99 Kč 
5. Design a logo…………..........................................................1280 Kč 
6. Nastavení administrace.......................................................480 Kč 
7. Nastavení SEO systému.........................................................99 Kč 
8. Stavy objednávek, šablony emailů......................................200 Kč 
9. Naplnění systému produkty.............................................1x  45 Kč 

10. Nastavení Heureka.cz..........................................................350 Kč 
 
Celková cena při objednání balíčku Eshop na míru komplet je 5700 Kč 
 
Cenová nabídka pro stávající zákazníky: 

1. Nový systém pro eshop.......................................................890 Kč 
2. Zakoupení a nastavení domény...........................................249 Kč 
3. Mail v rámci balíčku eshop na míru.....................................299 Kč 
4. Nastavení DNS záznamů........................................................99 Kč 
5. Design a logo…………..........................................................1280 Kč 
6. Nastavení administrace.......................................................480 Kč 
7. Nastavení SEO systému.........................................................99 Kč 
8. Stavy objednávek, šablony emailů......................................200 Kč 
9. Naplnění systému produkty.............................................1x  45 Kč 

10. Nastavení Heureka.cz..........................................................350 Kč 
 
Celkové cena při objednání balíčku Eshop na míru komplet je 3990 Kč 
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Budoucím partnerům je možné nabídnout individuální cenovou 
kalkulaci v rámci množstevní slevy apod. V případě poptávky nás 
neváhejte kontaktovat na email info@oneproduct.cz 

 

Ceník je platný od 1. února 2017 


