
PRODEJ

Prodáváme PC sestavy, notebooky, tiskárny, spotřební 
elektroniku (foto, video a jiné).
Zboží dovezeme, nainstalujeme a uvedeme do plně funkčního 
stavu dle požadavků zákazníka. 
Samozřejmostí je konzultace k nákupu zdarma.
Prodáváme převážně značkové produkty známých značek (HP, 
SONY, DELL, LENOVO, atd.).  Extrémně levné počítače složené 
z nekvalitních komponent jež zakoupíte v hypermarketech 
našim zákazníkům nenabízíme.
Nabízíme plán řešení vytvoření a rozvoje IT struktury, 
návrh vhodného hardware a software následného dodání 
a zprovoznění na klíč pro společnosti, organizace či školní 
učebny. 
Záruku na námi dodané zboží nemusíte řešit na dálku s 
neznámými lidmi jako je tomu u eshopu -  vše za vás vyřešíme 
my.
Pro spádovou oblast města Nový Jičín nabízíme jedinečnou 
službu – techniku je možné dodat a zapojit přímo u Vás v 
kanceláři nebo doma zdarma.

SERVIS

Služby poskytované pro firmy, úřady, instituce:
•	 návrhy a realizace počítačové sítě včetně Wi-Fi
•	 dodávky počítačových sestav a počítačového vybavení
•	 správa výpočetní techniky 
•	 správa počítačové sítě
•	 správa serverů a klientských stanic
•	 zabezpečení počítačové sítě
•	 zajištění bezpečné a spolehlivé komunikace

Služby pro domácnosti a kanceláře:
•	 instalace tiskáren a skenerů
•	 instalace a konfigurace software
•	 instalace a konfigurace síťových zařízení
•	 zálohování dat
•	 odvirování počítače
•	 počítačové sestavy na míru
•	 opravy počítačů

V případě servisu používáme pouze kvalitní komponenty od 
ověřených výrobců a cenu vždy konzultujeme se zákazníkem. 
Nabízíme poradenství a diagnostiku závady zdarma.

CENÍK SERVISU PC, NOTEBOOKŮ A JINÝCH

•	 oprava software (odvirování, reinstalace windows) –  
400 Kč / hod.

•	 servis PC (hardware) – 400 Kč / hod.
•	 servis notebooku (hardware) – 450 Kč / hod.
•	 víkendy, svátky – navýšení o 50%
•	 diagnostika závady zdarma
•	 pro oblast města Nový Jičín neplatíte kilometrovné, jinak 

8 Kč / km
•	 pro dlouhodobou spolupráci nabízíme zvýhodněné 

časové balíčky servisních služeb (8, 16 a 32 hodin)

Přibližně 90% servisních zásahů řešíme za 2 - 3 hodiny. Termín 
servisního výjezdu je většinou stejný pracovní den, kdy nám 
zavoláte.

Servis a prodej ICT
Adam Pišl

+420 608 057 845
pisl@ampik.cz

Obchodnní zástupce 
Monika Dvorčuková
+420 739 613 965
dvorcukova@ampik.cz
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WEBDESIGN

Nabízíme:
•	 Vytvoření webu na míru, podle vašich představ
•	 Modernizaci stávajícího webu
•	 Správu nově vytvořeného či stávajícího webu
•	 Návrh grafické podoby webu
•	 Zajištění domény a webhostingu
•	 Správu domény včetně emailů a php
•	 Optimalizace pro vyhledávače (SEO) zdarma

Používáme:
•	 XHTML, DHTML, CSS, JavaScript, AJAX, jQuery
•	 PHP, MySQL, Nette Framework, Dibi
•	 Flash
•	 další open-source knihovny pro snížení Vašich nákladů a 

úsporu času
•	 Testujeme na prohlížečích Chrome, Firefox, Internet 

Explorer a Opera

Vaše představa
•	 Specifikace cílové skupiny
•	 Výběr doménového jména a hostingu
•	 Specifikace webu (struktura, rozsah, výběr barev)
•	 Určení správce webu
•	 Specifikace požadavků domény (emaily, ftp, apod.)
•	 Stanovení rozpočtu na tvorbu a správu webu
•	 Úhrada zálohy

 Naše řešení
•	 Předání cenové kalkulace
•	 Převzetí podkladů
•	 Zpracování úvodního návrhu a prezentace objednateli
•	 Schválení návrhu objednatelem
•	 Nákup domény a hostingu
•	 Nastavení domény dle požadavků (emaily, ftp, apod.)
•	 Vlastní tvorba webu
•	 Kontrola validity a funkčnosti webu
•	 Doladění posledních úprav dle požadavků
•	 Předání webu objednateli včetně elektronické podoby na 

DVD
•	 Fakturace
•	 Následná správa webu, pokud byla požadována

GRAFICKÉ PRÁCE

Nabízíme:
•	 Vytvoření firemní identity
•	 Reklamní letáky, brožury
•	 Reklamní bannery
•	 Reklamní předměty
•	 Katalogy
•	 Kalendáře
•	 Plakáty
•	 Razítka
•	 Fotografické práce 

Přesnou kalkulaci je možné provést až na základě Vašich 
požadavků.
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