
Webové
stránky
pro váš
sbor



Vize
Milí bratři, milé sestry,

Tento projekt začal úplně nenápadně novými 

webovkami pro náš sbor v Bystrém. Nápad, že 

by stránky mohly sloužit i dalším sborům přišel 

vzápětí poté, co jsme v Google Analytics viděli, 

jak se zlepšilo chování i počet návštěvníků po 

jejich spuštění. 

Vizí tohoto projektu je, aby svým dílkem přispíval 

k růstu církve tím, že umožní všem sborům bez 

ohledu na jejich technické i finanční zázemí 

dosáhnout moderního webového řešení. 

Tím, že jsem z marketingového prostředí,  vidím 

mnoho cest, jak se jako církev můžeme touto 

cestou přiblížit novým lidem. A sám to vnímám, 

že jsme teprve na začátku. :-)

S přátelským pozdravem,

Marek Jech



Web na míru 
potřebám sborů CB 
Stránky jsou od začátku 
navržené na míru potřebám 
Církve bratrské. Nenajdete v 
nich zbytečné věci navíc jako 
v jiných šablonových nebo 
otevřených řešeních. 

Počítač, tablet, 
mobil
Plně responzivní web je dnes 
naprostou nezbytností, pro-
tože více než polovina přístupů 
je dnes z mobilních zařízení. 

Nepotřebujete 
Ajťáka
Kázání a záznamy, novinky, 
aktivity a kluby, podstránky, 
uživatele... Vše je možné in-
tuitivně upravovat přímo z 
vaší administrace. Navíc vše 
pomůžeme nastavit a dát do 
provozu.   

Nízké sdílené 
náklady 
Cena je nastavená tak, aby-
chom společně pokryli náklady 
spojené s vývojem, nic víc. 

3500 Kč / 1. rok 
1500 Kč / další roky
(vč. hostingu)

Dlouhodobě 
moderní web
Dokud bude bysterský web 
držet krok s dobou, bude i 
ten Váš. 
Systém je navržen tak, že 
když provedeme nějakou 
úpravu na mateřském webu 
elada.cz, automaticky aktu-
alizujeme i Váš web.

Na vývoji pracují
pouze křesťané
Ne, že by to byla naše pod-
mínka, nediskriminujeme 
nevěřící, ale “náhodou” se to 
tak sešlo :) 

Vize Proč to dává smysl?



 

Zatím se zapojili

a další přibývají...

Bystré (elada.cz) Černošice (modlitebna.info)

Havlíčkův Brod (cbhb.cz) Opava (cbopava.cz)Bruntál (cbbruntal.cz)

Pardubice (archapardubice.cz)

Horní Suchá (cbhornisucha.cz)



Chcete se přidat také?

Stačí napsat nebo zavolat. A vše domluvíme. 
marek.jech@gmail.com 
777 279 217


