
orientační ceník tiskových a fotografických služeb

reklama pro každého

produkt cena/množství  
(Kč bez DPH) poznámka 

letáček A6 200 - 600 za stránku

Cenový rozsah je orientační. Výše ceny 
za konkrétní zakázku je stanovena na 
základě kvality dodaných podkladů a podle 
požadavků na náročnost designu.

V převážné většině případů  
stanovujeme cenu předem  
na základě zadání.

Slevy jsou možné: 
– u opakovaných zakázek 
– u většího množství zadávaných zakázek 
– při včasných platbách

V případě zájmu můžeme celé zakázky 
nechat vyrobit v osvědčených tiskárnách 
a dodat vám je „na klíč“.

letáček A5 200 - 600 za stránku

leták A4 250 - 800 za stránku

plakát A3 (jednostranný) 250 - 800

plakát A2 (jednostranný) 300 - 1000

poukázka 400 - 1200

pozvánka 200 - 600

originální PFka 400 - 1200

billboard EUR 510x240 cm 600 - 1600

rollup 600 - 1200

brožurka A5 (minimálně 8 stran) 150 - 350 za stránku

brožura A4 (minimálně 8 stran) 250 - 450 za stránku

knížky či časopisy většího rozsahu cena dohodou

plachta (libovolný rozměr) 300 - 1200

inzerát (libovolný formát) 300 - 1200

češtinářské korektury
50 - 150 
za normostranu  
(tj. 1800 znaků) 

Dle požadovaného rozsahu:  
jazykové, stylistické, typografické ... 
(Neprovádíme korektury věcné správnosti.)

produkt cena/množství  
(Kč bez DPH) poznámka 

produktová fotografie základní 60 - 250 za kus Cena dle požadavků a množství

produktová fotografie komponovaná 
(zátiší) 250 - 1500 za kus Cena dle náročnosti. Je nutné připočíst 

cenu za rekvizity, pokud nebudou dodány.

produktová fotografie jídla  
(bez aranžovani) 250 - 1000 za kus Cena dle množství a připravenosti

ořezy fotografií 25 - 120 za kus Cena dle náročnosti

retuše fotografií 50 - 500 za kus Cena dle náročnosti retuše a kvality podkladů

speciální digitální montáže 150 - 1000 za kus Přesuny lidí a strojů z fotky na fotku

doprava  5 - 15 za km Běžně 5 Kč. Cena se může lišit při vyšších 
rozměrech či hmotnosti nákladu. 
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orientační ceník internetových služeb

reklama pro každého

produkt cena/množství  
(Kč bez DPH) poznámka 

banner na web – statický 100 - 300 Cena dle náročnosti

banner na web – dynamický (flash) 300 - 1600 Cena dle náročnosti

návrh internetových stránek 1500 - 6000

V ceně za návrh je vytvoření struktury, 
návrh designu, rozložení a organizace 
požadovaných prvků.

Cena internetových stránek je závislá 
na jejich rozsahu, kvalitě podkladů dodaných 
pro návrh a naplnění stránek, množství 
a komplikovanosti vložených animací 
a specifických požadavcích na funkci.

programování internetových stránek 1500 - 16000

češtinářské korektury
50 - 150 
za normostranu  
(tj. 1800 znaků) 

Dle požadovaného rozsahu:  
jazykové, stylistické, typografické ... 
(Neprovádíme korektury věcné správnosti.)

produkt cena/množství  
(Kč bez DPH) poznámka 

údržba webových stránek – 
jednorázově 150 - 600 za stránku Cena dle náročnosti

pravidelná údržba  
webových stránek – paušálem 500 - 4000 Cena dle požadovaného rozsahu

zpracování statistik návštěvnosti 1000 - 3000 Cena dle požadovaného rozsahu

rozesílání reklamních e-mailů  
na vámi dodané adresy 0,5 - 2 za e-mail Při velkém množství poskytujeme slevy.

příprava grafické podoby e-mailu  
pro rozesílání 200 - 1000 Cena dle požadované náročnosti

zřízení profilu na facebooku 800
Založení profilu, vystavení úvodních 
fotografií, doplnění informací o společnosti, 
zajištění nalezitelnosti

pravidelná údržba  
facebookového profilu 200 - 3000 Cena dle požadavků a rozsahu prací.
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