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Eshop bude vyhotoven 
v jazyce PHP s pomocí 
databáze MySQL. Design je 
přizpůsoben zvlášť pro PC, 
mobily i tablety a navržen jako 
responzivní.

Intuitivní redaIntuitivní redakční systém pro 
správu produktů, objednávek 
a obsahu je vyvíjen od roku 
2007 a laděn podle aktuálních 
potřeb klientů.

Nabízím Vám vytvoření 
eshopu na míru, tak aby 
dokázal co nejlépe oslovit 
zákazníky a maximálně zvýšil 
počet objednávek. 

E-shop je mE-shop je možné dynamicky 
vyvíjet dle Vašich požadavků 
a náklady jsou nižší než 
u krabicových řešení kde 
mnohdy trvá vývoj modulů 
na zakázku několikanásobně 
déle.

Charakteristika
a parametry e-shopu.

GHOSTSHAPE



Neomezené možnosti
Užívání na neomezenou dobu, na vlastní doméně. 
Máte přímý přístup ke všem částem eshopu (FTP, DB). 
Eshop je Váš a můžete ho třeba i prodat.

Vývoj modulů a funkcí
Do eshopu si můžete nechat implementovat moduly a 
funkce na míru, které si sami vymyslíte.

Vytvořeno pro český trh
Eshop je vytvořený na základě dlouholetých zkušenos-
tí s českým prostředím a klienty.  Nejedná se o přiz-
působený globální systém.

Jednoduchý přechod
Pomůžeme s přechodem z jiného systému. Je možné 
importovat produkty z XML feedu např. pro zbozi.cz.

Cena pronájmu
Nemusíte platit celou částku najednou. Vhodné pokud 
začínáte a nepotřebujete speciální funkce nebo multi-
jazyčnou verzi.

Aktualizace
V ceně pronájmu jsou aktualizace nutné k provozu 
eshopu (např. GDPR). Nemusíte se starat o bez-
pečnostní díry a zastaralé moduly. 

Technická podpora a služby
Osobní přístup je samozřejmostí, poradíme s nas-
tavením eshopu a pomůžeme s rozjetím úspěšného 
prodeje. Možnost dokoupení modulů.

Hosting
Nestaráte se o hosting, ten je v ceně pronájmu a je 
nastavený podle potřeb eshopu. SSL certifikát je také 
v ceně.

KOUPĚ PRONÁJEM

Shrnutí výhod a nevýhod obou variant. Rozdíly mezi 
koupeným a pronajatým e-shopem.

Koupě nebo pronájem 
eshopu?
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+ 3 dle vlastního výběru+ google zbozi.cz, heureka.cz XML feed 

2 490Kč/měsíc
25 000Kč/rok

1 490Kč/měsíc 
16 000Kč/rok

690Kč/měsíc 
7500Kč/rok CENA (s DPH)

email, tel. 
do 24 hod.email, tel. email Podpora

ano s filtremano _____Parametry produktu
(barva, velikost, atd.)

10 0001 000100Max.počet produktů

ano__________Editace objednávek

anoano_____Nastavení marže

ano__________Multijazyčná verze

anoano_____Výběr měny

anoanoanoResponzivní design

anoano_____Generování faktur

ano__________XML import/export

anoano_____Cenové skupiny zákazníků

lze dokoupit__________Automatické plnění z XML

ano (1x)__________Platební brána

Po dohodě  lze moduly a funkce kombinovat.

Varianta LVarianta MVarianta SParametry

GHOSTSHAPE

U všech variant je nutné zakoupit grafiku na míru (5 900Kč). Nepodporujeme šablony kvůli unikátnosti 
eshopu.

Srovnání variant pronájmu eshopu



dle výběru+ google zbozi.cz, heureka.cz XML feed 

75 000Kč45 000Kč29 900KčCENA (s DPH)

email, tel. 
do 24 hod.email, tel. email Podpora

ano s filtryano _____Parametry produktu
(barva, velikost, atd.)

anoanoanoWebdesign na míru

anoano_____Editace objednávek

anoano_____Nastavení marže

ano__________Multijazyčná verze

anoano_____Výběr měny

anoanoanoResponzivní design

anoano_____Generování faktur

anoexport

Po dohodě  lze moduly a funkce kombinovat.

_____XML import/export

anoano_____Cenové skupiny zákazníků

ano__________Automatické plnění z XML

ano (3x)ano (1x)_____Platební brána

Varianta LVarianta MVarianta SParametry

GHOSTSHAPE

Eshop bude vyhotoven v jazyce PHP s pomocí databáze MySQL.

Srovnání variant koupě eshopu
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KONTAKTUJTE MĚ

michalklus@ghostshape.com+420 777 078 454

Michal Klus
Borovského 827/16
734 01 Karviná Ráj


