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Support Line



Support Line

Support Line je základný grafický prvok prepájajúci všetky exekúcie (logo, písmo, 
maskot..) odkazujúci na dvojité W z názvu Websupport. Druhým významom je
slovo Support Line ako zákaznícka linka - symbol našej starostlivosti o zákazníka.



Logo & Icon
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Logo

20 mm

Najmenšia dovolená veľkosť
loga je v horizontálnej šírke 20 mm.

Ochranná zóna je minimálny priestor okolo 
loga, do ktorého nesmie zasahovať iný 
grafický prvok.

Centrálna časť má dôležité využitie najmä 
pri aplikácii loga do jednotlivých formátov. 

� �



12

Z
ákázané použitia loga

Logo akokoľvek otáčať, nakláňať či deformovať je zakázané! 

Zmena farebnosti loga a pozadia mimo povolených farieb je zakázaná!

Aplikácia akýchkoľvek efektov ako napríklad gradient je zakázané!

Používanie pozadí, ktoré zhoršujú čitateľnosť loga, je zakázané!

Zmena farebnosti loga mimo povolených farieb je zakázaná!

Upravovanie medzier a polôh symbolov loga je zakázaná!

Akákoľvek zmena výplne tvarov loga je zakázaná!

Vymazávanie alebo oddeľovanie jednotlivých symbolov loga je zakázané!
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Icon

Ikona ako symbol predstavujúca 
spoločnosť si vyžaduje osobitnú 
pozornosť pri použití v menších 
formátoch. Najmenšia povolená
veľkosť ikony je 8 mm na výšku. 

Jedinou výnimkou je favicon, 
preferovaný formát aplikácie
je 16x16 px.

16 px

www.websupport.com

Ochranná zóna je minimálny priestor okolo 
loga, do ktorého nesmie zasahovať iný 
grafický prvok.

Centrálna časť má dôležité využitie najmä 
pri aplikácii loga do jednotlivých formátov. 

� �
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Pattern, zohráva v značke Websupport dôležitú úlohu pri 
upevňovaní vizuálneho štýlu. Škálovateľnosť a nadväznosť 
patternu nachádzajú svoje efektívne uplatnenie vo funkcii 
podkladových plôch, ktoré majú širokú využiteľnosť. 

Myšlienka daného patternu pracuje zo základným 
grafickým prvkom Support Line resp. s jeho fragmentom, 
ktorý je na základe horizontálneho a vertíkalneho vrstvenia 
vytvárať súvislé patternové plochy. 

Pattern
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Aplikácia Patternu / Pravidlo 4 riadkov
Výška štyroch riadkov sa odvodí vždy od kratšej strany daného formátu.
Pri formáte na výšku otočíme pattern o 90˚, odvodíme výšku štyroch riadkov
od kratšej strany formátu a patern vrátime späť do jeho horizontálnej polohy. 
Následne pattern vrstvíme tak, aby pokryl celú plochu formátu.
Rotácia do uhlu 45˚ je možná až po spomenutých krokoch aplikácie patternu.

Brick Navy

Odporúčaným farebným spektrom pre pattern
sú primárne farby. Povoľuje sa aj kombinovanie
jednotlivých odtieňov primárnych farieb.
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Farby



2928

Farebný svet značky

Do primárnych farieb patria
Navy a Brick.

Primárne farby

Farebný svet značky websupport je rozdelený
do troch sekcií. Konkrétne sa jedná o Primárne 
farby, Sekundárne farby a Terciárne farby.

Pre lepšiu rozpoznateľnosť značky websupport 
je navrhnutá sekcia primárnych a sekundárnych 
farieb, ktoré napomáhajú k tvorbe unikátnej
vizuálnej identity.

Terciárne farby obsahujú svetlé, tmavé, neónové
a pastelové odtiene, ktoré sú vytvorené
z originálnych verzií primárnych a sekundárnych 
farieb značky websupport. Táto sekcia obsahuje 
jednu výnimku, ktorou je navy neon a navy pastel

Terciárna sekcia slúži ako doplnková.
Jej použitie  by nemalo presahovať použitie 
primárnej a sekundárnej sekcie pri tvorbe online
a offline vizuálov. 

Farebný svet značky websupport obsahuje
taktiež 100% bielu a čiernu farbu.

100 %
čierna

100 %
biela

Sekundárne farby sú Gem, Aqua, 
King, Pumpkin,Sun, Plum a Flamingo.

Sekundárne farby

Do terciárnych farieb patria svetlé, tmavé, neónové a pastelové 
odtiene primárnych a sekundárnych farieb.

Terciárne farby



Pastel a neón

Tmavšie odtiene

Svetlejšie odtiene

Navy je jednou z dvoch farieb
v primárnej sekcií farebného
sveta značky websupport.

Farba Navy vďaka svojmu tmavo-
šedému nádychu dodáva vizuálnej
identite významnosť.

Originál

Primárna farba

Websupport Navy

#2c3843

Pantone 5463 U

CMYK 80 67 53 48

navy +1

navy -1

navy -2

navy -3

navy -4

navy -5

navy +2

#4e5964

#1e262d

#111518

#717c86

#97a1ab

#bec8d1

#e7f0f8

navy neon #c4ff16

navy pastel #efffbf



Primárna farba

Druhou farbou v primárnej sekcií
je Brick, ktorá dodáva vizuálom
energiu, či už je použitá na bielom,
alebo tmavom pozadí. 

Pastel a neón

Tmavšie odtiene

Svetlejšie odtiene

Originál

#dd5656

Pantone 1795 U

CMYK 9 81 64 0

#e3706b

#822d14

#e78880

#943521

#eaa096

#a63d2e

#ebb6ac

#b8453b

#ebcdc3

#ca4d48

Websupport Brick

brick -1

brick +5

brick -2

brick +4

brick -3

brick +3

brick -4

brick +2

brick -5

brick +1

brick neon #ff005a

brick pastel #ffdcdc



#dd5656

Pantone 1795 U

CMYK 9 81 64 0

#2fd17d

Pantone  7479 U

CMYK 67 0 71 0

#46e1d7

Pantone 3245 U

CMYK 56 0 25 0

#1487eb

Pantone 2192 U

CMYK 76 44 0 0 

Primárna farba Sekundárna farba Sekundárna farba Sekundárna farbaPrimárna farba

#e3706b #5fd88c #6be3d9

#822d14 #1e780f #0a8287

#e78880 #80de9b #87e5db

#943521 #248928 #199496

#eaa096 #9de4aa #9fe7dd

#a63d2e #299a3e #25a7a6

#ebb6ac #b8eab9 #b4e9df

#b8453b #2cac53 #31bab6

#ebcdc3 #d2f0c8 #c8ebe1

#ca4d48 #2ebe68 #3bcdc6

Websupport Brick Websupport Gem Websupport Aqua Websupport KingWebsupport Navy

#2c3843

Pantone 5463 U

CMYK 80 67 53 48

navy +1

navy -1 brick -1 gem  -1 aqua -1 king -1

brick +5 gem +5 aqua +5 king +5

navy -2 brick -2 gem -2 aqua -2 king -2

brick +4 gem +4 aqua +4 king +4

navy -3 brick -3 gem -3 aqua -3 king -3

brick +3 gem +3 aqua +3 king +3

navy -4 brick -4 gem -4 aqua -4 king -4

brick +2 gem +2 aqua +2 king +2

navy -5 brick -5 gem -5 aqua -5 king -5

brick +1 gem +1 aqua +1 king +1

navy +2

#4e5964

#1e262d

#111518

#717c86

#97a1ab

#bec8d1

#e7f0f8

navy neon brick neon gem neon aqua neon king neon#c4ff16 #ff005a #00ffa0 #00ebff

navy pastel brick pastel gem pastel aqua pastel king pastel#efffbf #ffdcdc #e1ffdc #c3faff

#f07828

Pantone 3564 U

CMYK 2 65 96 0

#f9c20e

Pantone 7548 U

CMYK 2 24 100 0

#7a4be3

Pantone 266 U

CMYK 67 74 0 0

#d750af 

Pantone 2395 U

CMYK 17 81 0 0

Sekundárna farba Sekundárna farba Sekundárna farba Sekundárna farba

#f58e4a #8f64e6 #de69b7#fcce3d#549aef

#253955 #876432 #82780f #1e0a78 #7d0f3c

#f8a369 #a27de9 #e47fbf#feda5b#78adf4

#284871 #9c6931 #998610 #32178c #8f1d51

#fab888 #b396ec #ea95c7#ffe676#95c1f8

# 2a578e #b16d2f #b09510 #4424a1 #a12a68

#f9cca8 #c3afee #f0aacf#fff390#afd6fb

#2866ac #c6712d #c8a410 #5631b7 #b3377f

#f5e1c8 #d2c8f0 #f5bed7#ffffaa#c8ebff

#2276cb #cb6522 #e0b30f #683ecd #c54396

Websupport Pumpkin Websupport Sun Websupport Plum Websupport Flamingo

pumpkin -1 sun -1 plum -1 flamingo -1

pumpkin +5 sun +5 plum +5 flamingo +5

pumpkin -2 sun -2 plum -2 flamingo -2

pumpkin +4 sun +4 plum +4 flamingo +4

pumpkin -3 sun -3 plum -3 flamingo -3

pumpkin +3 sun +3 plum +3 flamingo +3

pumpkin -4 sun -4 plum -4 flamingo -4

sun -5 plum -5 flamingo -5

pumpkin +2 sun +2 plum +2 flamingo +2

pumpkin -5

pumpkin +1 sun +1 plum +1 flamingo +1

pumpkin neon sun neon plum neon flamingo neon#1437ff #ff5a14 #fff916 #d23cff #ff00c8

pumpkin pastel sun pastel plum pastel flamingo pastel#dce3ff #ffb6a5 #fff5d2 #e6dcff #ffdcf5



Brand Kód
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Brand Kód
Mascot

Brand kód je jeden z najdôležitejších kontrolných "nástrojov" 
konzistentnosti značky Websupport a zároveň "kľúčom" 
k správnej aplikácii brandu na všetkých komunikačných/
vizuálnych formátoch značky. Jednoducho povedané:
ak pri tvorbe akéhokoľvek formátu značky zabezpečíme 
prítomnosť Brand Kódu, budujeme tak vizuálne konzistentný 
celok. Súčasťou Brand kódu značky Websupport sú:

Mascot: 

alebo hlavný "fluent device" je dôležitou zložkou vizuálnej 
komunikácie značky Websupport. Jeho primárnou funkciou
je interakcia a budovanie vzťahu značky s jej príjemcom.

Support Line:

reprezentuje celú skupinu prvkov značky Websupport (Logo, 
Ikona, Písmo, Ústa maskota...) vďaka ktorým je definovaná 
prítomnosť brandu v akejkoľvek aplikácii. 

Farby:

sú neodmysliteľnou súčasťou "fluent device" a podporujú 
psychologické spektrum vizuálnej komunikácie značky. 

Support line Farby
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ẞįÐØẅł

Websupport Sans je na mieru vytvorené, monolineárne bezpätkové písmo, primárne 
určené pre nadpisy a kratšie texty spoločnosti. Vďaka svojmu geometricky výraznému 
charakteru a značne zvýšenej strednej výške, bezproblémovo funguje aj v menších 
veľkostiach či dlhších textoch. Tri konštrukčné varianty v deviatich hrúbkach - od výrazne 
tenkého Thin až po dominantný Heavy, zabezpečújú široký potenciál vizuálneho 
prevedenia písmovej argumentácie v spoločnosti Websupport.

Websupport Sans

Thin Extra Light Light Normal Regular Medium Bold Black Heavy

A Á Ă Ǎ Â Ä À Ā Ą Å Ã Æ B C Ć Č Ç Ċ D Ð

Ď E É Ě Ê Ë Ė È Ē Ę F G Ğ Ģ Ġ H I Í Ǐ Î

Ï İ Ì Ī Į J K Ķ L Ĺ Ľ Ļ Ł M N Ń Ň Ņ Ñ O

Ó Ǒ Ô Ö Ò Ő Ō Ø Õ Œ P Þ Q R Ŕ Ř Ŗ S Ś Š

Ş Ș ẞ T Ŧ Ť Ţ Ț U Ú Ǔ Û Ü Ù Ű Ū Ų Ů V W

Ẃ Ŵ Ẅ Ẁ X Y Ý Ŷ Ÿ Ỳ Z Ź Ž Ż a á ă ǎ â ä

à ā ą å ã æ b c c ć č ç ċ d ď đ e é ě ê

ë ė è ē ę f g ğ ģ ġ h ħ i ı í ǐ ï ì ī į

ɨ j ȷ k ķ l ĺ ľ ł ļ m n ń ñ o ó ǒ ô ö ò

ő ō ø õ œ p þ q r ŕ ř ŗ s ś š ş ș ß t ŧ

ť ţ ț u ú ǔ û ü ù ű ū ų ů v w ẃ ŵ ẅ ẁ x
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Größeren
Łęgów
RIŅĶU

Nemčina | Websupport Sans: Extra Light

Poľština | Websupport Sans: Regular

Litovština | Websupport Sans: Heavy

Koncept písma
Websupport Sans vytvorený
pre konkrétny účel

Na počiatku tvorby písma Websupport Sans stáli dva 
dôležité ciele: Vytvoriť písmo, ktoré bude každým svojim 
symbolom podporovať konzistenciu vizuálnej komunikácue 
značky a prinesie do sveta technológii pokojný vizuálny 
princíp.

Websupport Sans je v prvom rade nositeľom vizuálnej 
infromácie symbolu "Support Line", čo je dôkazom spl-
nenia prvého zo spomínaných cieľov. Zaoblený princíp 
jednotlivých detailov písma zabezpečuje mäkkosť a pokoj 
písmovej informácie v podaní písma Websupport Sans.

0123456789
0123456789

Tabulárne a skákavé číslice

Písmo Websupport Sans obsahuje spolu sedem sád číslic – 
proporcionálne aj tabulárne, zarovnané aj skákavé
(historické), horné a dolné indexy ako aj číslice vo veľkosti 
malých kapitálok. Vďaka týmto sadám písmo Support Sans 
pokrýva všetky potreby sadzby číslic.

Small Caps
Small CapS

All small capitals

Samozrejmosťou sú aj malé kapitálky, ktoré
je možné využiť vo voľnej kreatívnej typografii,
alebo na zvýraznenie slov v dlhšom texte.

21/2 31/4 43/8
2½ 3¼ 4⅜

Frakcie 

Sedem sád číslic je doplnených aj o zlomky, 
ktoré sú, rovnako ako ostatné tu spomínané sady 
a znakové varianty, dostupné prostredníctvom 
OpenType funkcií.

Off

Off

Off

On

On

On



Abcdefg
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt.

SF Pro Text - Regular 8pt SF Pro Text - Regular 6pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt.

Light Regular Meedium Semibold Bold Heavy
SF Pro Text je písmo určené pre rozsiahlejšie texty, ktoré neplnia 
funkciu nositeľa vizuálnej identity  značky. Primárnou úlohou tohto 
textového písma (type for running text) je zabezpečiť pohodlnosť a 
plynulosť čítania textovej informácie, ktorá má väčšiu znakovú sadu. 
Odporúčaná hrúbka písma pre "running text" je hrúbka/rez písma 
"Regular". SF Pro Text disponuje viacerými hrúbkami/rezmi, ktorých 
použitie sa v prípade running textu povoľuje.

SF Pro Text pre dlhé texty

a
a

a
a

a
a
a
a
a
a
a
a

SF Pro Text - Regular 154 pt

When no corporate fonts are available,
use Arial for the whole typeset.

Abcdefg
Don't forget, 
you are the hero
of your own story.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

DON'T FORGET, YOU 
ARE THE HERO OF 
YOUR OWN STORY.
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SET YOUR GOALS
HIGH, AND DON'T STOP 
TILL YOU GET THERE

A wide range of international domains and powerful web 
hosting services? We grew up around those. If you’re a more 
experienced user, try our cloud and server solutions, which are 
becoming ever more popular. However, if you’ve just started, 
try our simple sitebuilder and marketing tools.

Veľkosť riadkovania je vždy väčšia o 2 body 
ako je veľkosť písma. Príklad: Ak je písmo
veľkosti 10pt, riadkovnie bude 12pt.

Veľkosť riadkovania je vždy väčšia o 4 body 
ako je veľkosť písma. Príklad: Ak je písmo
veľkosti 10pt, riadkovnie bude 14pt.

26 pt

Websupport Sans: Regular

SF Pro Text: Regular

Line height: 28 pt

Line height: 28 pt

Line height: 20 pt
10 pt

Príklad tvorby základného nadpisu

Základné pravidlo riadkovania 
pre písmo Websupport Sans

i
Základné pravidlo riadkovania 
pre písmo SF Pro Text

Použitie veľkých písmen v nadpise nie je pravidlo!
O postupe voľby konkrétneho rezu písma
pre nadpis sa dozvieťe na str. 50.

SET YOUR GOALS
HIGH, AND DON'T STOP 
TILL YOU GET THERE

TOOLS THAT HELP YOU
STAY ONLINE

A wide range of international domains and powerful web 
hosting services? We grew up around those. If you’re a more 
experienced user, try our cloud and server solutions, which are 
becoming ever more popular. However, if you’ve just started, 
try our simple sitebuilder and marketing tools.

Websupport Sans: Regular

Websupport Sans: Light

SF Pro Text: Regular

26 pt

Line height: 28 pt

Line height: 20 pt

Line height: 20 pt

Line height: 20 pt

Line height: 14 pt

18 pt

10 pt

Príklad tvorby základného nadpisu s podnadpisom
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Heavy Black Bold Medium Regular

Odporučaná voľba rezu písma podľa charakteru informácie

Uvoľnený charakter

AAAAAAAAA
Normal Light ExtraLight Thin

Seriózny charakter

DÔLEŽITÝ KROK
VO VÝVOJI NOVEJ
TECHNOLÓGIE.

Logo a ikona sú vytvorené v reze "Regular",
ktorý je v polohe rezov písma Websupport Sans
centrálne zasadený. Vďaka tomu majú tieto
hlavné "brand" elementy neutrálny charakter.

OH YEAH!
VŠETKO MÁŠ
NASTAVENÉ.



Fluent Device



Kto je Cary Webson? Cary je skutočné meno (určite 
poznáte hereckú legendu Cary Grant). Cary odkazuje
na CARE, WEBSON odkazuje na svet online technológii.

Cary je predovšetkým poslom dobrých správ
a svojou prítomnosťou sa snaží uľahčovať život svojmu 
okoliu. Cary je pokorný pomocník pre všetkých, náročné 
technologické otázky interpretuje s ľahkosťou
a miluje popcorn!

Cary sa dokáže prispôsobiť každej situácii, nájde riešenie 
pre každý problém a o jeho hrdinskej sile sa presvedčíš 
ešte veľa krát. Taký je náš Cary Webson.

Websupport maskot:

Cary Webson



01. Hlava

Hlavu maskota považujeme za 
hlavný prvok interakcie maskota. 
Hlava maskota dokáže vyjadrovať 
základné emócie, reagovať na zme-
ny svojho okolia pohybom oči, uší, 
obočia, úst a samozrjeme samot-
ným pohybom v oblasti krku.

Hlavu možno používať aj fragmen-
tálnym spôsobom bez nutnosti 
záberu na celé telo.

02. Ruky

Ruky maskota dokážu zvierať 
akýkoľvek predmet a vďaka svojej 
ohybnosti dokážu plniť dôležitú 
funkciu gestikulácie či navigácie.

Ruky možno používať aj fragmen-
tálnym spôsobom bez nutnosti 
záberu na celé telo. 

Cary Webson a jeho vlastnosti

03. Nohy

Nohy a ich možnosť pohybu za-
bezpečujú schopnosť ak=ehokoľ-
vek pohybu maskota.

Nohy sa môžu používať 
fragmentálnym spôsobom bez 
záberu na celé telo. 

04. Brucho

Priestor brucha otvára neobme-
dzené možnosti jeho využitia ako 
napríklad rôzne technologické 
transformáciee, či zobrazovanie 
rôznych objektov ako napríklad 
"obálku" po odoslaní pošty.

Brucho možno používať aj frag-
mentálnym spôsobom bez nut-
nosti záberu na celé telo.



Cary Webson dokáže vykonávať svoju funkciu "fluent device" iba 
za podmienok, ktoré mu zabezpečia konzistetnú realizáciu bez 
akéhokoľvek narušenia či zmeny jeho podobizne.

Práve stálosť resp. jeho nezmenený vizuálny princíp vytvára
spomínanú konzistentnosť. Preto je absolútne neprípustné akokoľvek 
narušiť nepovolenou úpravou, deformáciou či zmenou farebného 
spektra, vizuálnu podstatu maskota.  

Zakázané použitia maskota

Odstraňovať plochu brucha maskota je zakázané!

Akokoľvek manipulovať s farbou maskota je zakázané! Deformovať, neproporčne zmenšovať či naťahovať maskota je zakázané! Akokoľvek meniť tvar brucha maskota je zakázané!

Meniť výraz tváre úst maskota je zakázané! Akokoľvek zasahovať či meniť stavbu tela maskota je zakázané!



Tvorba "okienka"

Okienko je vytvorené z vrstiev:
03: pozadie vo farbe aqua - 4: #b4e9df. 
02: Maskot. 01: Proporcia masky, ktorá 
definuje veľkosť maskota a pozadia.

01. Základná poloha

V základnej polohe je možné okrem 
použitia "base" výrazu maskota, používať 
tvárové interakcie maskota.

02. Predmet v ruke

Táto verzia okienka je vhodná na 
osvojovanie predmetov, vďaka ktorým 
vieme efektívne dopĺňať biznisovú 
informáciu.

Business first, alebo čistota obchodnej komunikácie!
Použitie maskota v B2B komunikácii by nemalo akýmkoľvek spôsobom 
zasahovať do vnímania textovej informácie. Maskot sa v daných aplikáciach 
používa v tzv. aplikačnom "okienku" vždy ako postranný "obrázok", ktorý 
vizuálne plní podpornú funkciu obchodnej informácie. 

Použitie Maskota v B2B

01.

02.

03.

V B2B komunikácii preferujeme biele 
pozadie, avšak použiť v pozadí jednu

z primárnych farieb je povolené. 

03. Gestikulácia rúk

Záber v "okienku" na oblasť rúk je ďalším 
priestorom na vyjadrenie emočného 
spektra maskota. 

04. Presah maskota

Jednotlivé verzie okienka majú povolené 
presahovať mimo jed. vrstiev svojim 
obsahom. 

05. Objekt v okieneku

Do "okienka" je povolené aplikovať iné 
objekty. V tejto verzii musíme nastaviť 
pozadie tak, aby nenarúšalo čitateľnosť 
objektu "nad" maskotom.
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Škálovanie Maskota v B2B V B2B sekcí je dôležité dodržiavať správnu formu škálovania maskota
na danom formáte, aby sme zabezpečili konzistentnosť vizuálnej komunikácie
s biznisovým publikom. Pravidlom pre škálovanie maskota: Daný formát 
vertíkalne rozdelíme na tretiny. Jedna tretina je maximálnou veľkosťou 
"okienka". Toto pravidlo nazakazuje použiť v jednej tretine aj viacero okienok  
Tot pravidlo v prípade B2B komunikácie aplikujeme naprieč online & offline 
materiálmi. 

SET YOUR GOALS HIGH,
AND DON'T STOP TILL
YOU GET THERE

A wide range of international domains and powerful web hosting 
services? We grew up around those. If you’re a more experienced 
user, try our cloud and server solutions, which are becoming 
ever more popular. However, if you’ve just started, try our simple 
sitebuilder and marketing tools.

SET YOUR GOALS HIGH,
AND DON'T STOP TILL
YOU GET THERE

A wide range of international domains and powerful web hosting 
services? We grew up around those. If you’re a more experienced 
user, try our cloud and server solutions, which are becoming 
ever more popular. However, if you’ve just started, try our simple 
sitebuilder and marketing tools.

Pravidlo proporčného delenia 
formátov môžeme uplatnovať 
napríklad na webovej stránke 
na viacerých miestach jednej 
podstránky. 
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� � �Pravidlá vizuálneho kontrastu

V správnej forme na správnom mieste, alebo ako správne 
škálovať vizuálny kontrast značky v komunikácii? Riešením 
tejto otázky je uplatnenie jedného z troch pravidiel tvorby 
vizuálneho kontrastu. 

Vysoký kontrast

Tento druh kontrastu uplatnujeme v situáciach, kde použitím jed-
notlivých brand elementov nedochádza k zníženiu pozornosti príj-
mateľa aj napriek vysokému vizuálnemu kontrastu. Tento kontrast 
sa odporúča použiť primárne v situáciach, ktoré podporujú brand 
stratégiu značky a slúžia ako nástroj prvého dojmu "first impres-
sion", ako napríklad: Home page, Merch, Interiérový dizajn... 

Stredný kontrast

Stredný kontrast uplatňujeme v situáciách, kde jednotlivé brand 
elementy plnia tzv. sprievodný charakter hlavnej informácie.
Ide o momenty, kedy zákazníkova pozornosť dokáže v dostatočnej 
miere vnímať silu informácie v sprievode kontrastujúcich brand 
elementov. Momenty aplikácie stredného kontrastu sú: webové 
podstránky typu about us, newsletter, propagačné materiály...

Znížený kontrast

Znížená úroveň kontrastu alebo inak povedané: čisto podaná in-
formácia. Príkladom použitie zníženého kontrastu sú primárne B2B 
materiály, ktoré sa prioritne orientujú na "predajnú" komunikáciu 
prostredníctvom čisto podanej informácie, bez kontrastujúcich 
brand elementov.

Úlohou týchto pravidiel nie je priniesť 
striktný popis, ako používať jednotlivé brand 
elementy, ale definovať mieru dominancie 
brand elementov v závislosti od daného 
obsahu.
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OverviewDomains

Vaša online cesta 
začína výberom 
domény

www. zadajte názov vašej domény

Automaticka
obnova platnosti

Garancia vrátenia
vašich penazí

DNSSEC ochrana pre 
najpoužívanejšie domény

Zabudnite na ne!ikovné adresy typu moja"rma@gmail.com. V#aka vlastnej 

doméne si mô$ete vytvori% e-mailové schránky s va!ou adresou za zaviná&om. 

Napríklad meno.priezvisko@moja"rma.sk.

Dobrá doména
je základ v online

Doména je va!a adresa na Internete. Mô$ete ju pou$i% ako adresu vá!ho 

webu alebo ju presmerova% na in' web &i vá! pro"l na sociálnej sieti.

Vase miesto na Internete Vlastná emailová adresa

Čo je doména a načo mi bude?

8,90 €
Na prv' rok

9,40 / / rok

12,55 ! pri pred+$ení

.cz
-20%

KUPIT

8,90 €
Na prv' rok

9,40 / / rok

12,55 ! pri pred+$ení

.de
-42%

KUPIT

8,90 €
Na prv' rok

12,55 ! pri pred+$ení

.sk

KUPIT

8,90 €
Na prv' rok

12,55 ! pri pred+$ení

.com

KUPIT

8,90 €
Na prv' rok

12,55 ! pri pred+$ení

.co

KUPIT

8,90 €
Na prv' rok

12,55 ! pri pred+$ení

.fr

KUPIT

8,90 €
Na prv' rok

12,55 ! pri pred+$ení

.free

KUPIT

8,90 €
Na prv' rok

9,40 / / rok

12,55 ! pri pred+$ení

.no
-20%

KUPIT

POZRIET VSETKY

200K+
Registrovaných domén vo WebSupporte

Nikto na Slovensku nezaregistroval viac domén ne$ my. A nikto to 
neurobil s vä&!ou rados%ou. Spolu s na!imi kolegami v (esku, 
Ma#arsku a )kandinávii ich spravujeme viac ako 1,7M. 

NAŠOU DOMÉNOU 
SÚ VAŠE DOMÉNY

ZISTI VIAC

Okrem národn'ch koncoviek (napr. .sk pre Slovenko, .cz pre (esko alebo .eu pre celú EÚ) a generick'ch 

koncoviek (napríklad .com, .info a .net) existujú doslova stovky #al!ích koncoviek.  V ponuke máme 

vä&!inu z nich. Pre jednoduch!iu orientáciu sme v!etky koncovky rozdelili do nieko*k'ch kategórií. 

Máme domény 
od výmyslu sveta

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

/ rok

/ rok

/ rok

/ rok

/ rok

/ rok

/ rok

/ rok

/ rok

/ rok

/ rok

/ rok

/ rok

/ rok

/ rok

12,55 ! pri pred+$ení

12,55 ! pri pred+$ení

12,55 ! pri pred+$ení

12,55 ! pri pred+$ení

12,55 ! pri pred+$ení

12,55 ! pri pred+$ení

12,55 ! pri pred+$ení

12,55 ! pri pred+$ení

12,55 ! pri pred+$ení

12,55 ! pri pred+$ení

12,55 ! pri pred+$ení

12,55 ! pri pred+$ení

12,55 ! pri pred+$ení

12,55 ! pri pred+$ení

12,55 ! pri pred+$ení

.sk

.sk

.sk

.de

.de

.cz

.cz

.cz

.nl

.nl

.co

.co

.com

.com

.com

Hľadajte doménuNajnovšie Najoblúenejšie Akcie

Uz XY zákaznikov
u nás rozbehlo 
svoj nápad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui o,cia 

deserunt mollit anim id est laborum

Meno Priezvisko | Marketing mana"ér

Domény zo všetkých 
kútov sveta

Prečo si kúpiť doménu vo WebSupporte?

20k 128 32 368k
Domén po celom svete Krajín Nov'ch domén Zobrazení denne

Výber domény podľa krajinyNajnovšie Najoblúenejšie Akcie

200K+
Registrovan'ch domén vo WebSupporte Nikto na Slovensku nezaregistroval viac domén ne$ my. A nikto 

to neurobil s vä&!ou rados%ou. Spolu s na!imi kolegami v 

(esku, Ma#arsku a )kandinávii ich spravujeme viac ako 1,7M. 

Našou doménou 
sú vaše domény

Nasmerujte doménu na existujúci hosting, alebo si objednajte úplne 

nov'. S 1-click in!taláciou WordPress, Drupal a in'ch open-source 

systémov spustíte vás nov' web za pár minút. 

Sitebuilder a web
ako služba

01

ZISTI VIAC

0iaden chat bot. Naopak, skúsení !pecialisti dostupní 7 dní v t'$dni, 

ka$d' de- v roku. Pripravení a ochotní pomôc% vám.

Prémiová zákaznícka
podpora 

02

ZISTI VIAC

E-maily z novej domény mô$ete presmerova% do va!ej 

sú&asnej schránky. V!etko potrebné tak budete ma% pod 

jednou strechou.

Presmerovanie e-mailov
do vašej schránky

03

ZISTI VIAC

9 výhod 
nákupu domény 
vo WebSupporte

Čo je doména a načo mi bude?

POZRIET VSETKY

ZISTI VIAC

ZISTI VIAC

Potrebujete pomoc
s registráciou 
domény?

Hodnotenie
spokojnosti 97

Odpoveď na mail
do 2 hodín

Vieme ako si vybrať 
správnu doménu

Ak u$ máte doménu u iného registrátora, mô$ete ju kedyko*vek 

prenies% do WebSupportu. Podobne ako napríklad telefónne 

&íslo k inému operátorovi.

Prenos domény 
do websupportu

Časté 
otázky 
k doménam

Toto je otázka?

Toto je otázka?

Toto je otázka?

Toto je otázka?

Toto je otázka?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Názov vašej domény je kľúčový. Preto sa pri 
jej výbere pokúste dodržať tieto 3 pravidlá:

Zvoľte si názov domény a overte si 
jeho dostupnosť na našom webe.

O blížiacej sa exspirácii domény vás budeme 
informovať najneskôr 14 dní vopred. Vždy tak 
budete mať čas, aby ste sa rozhodli, čo ďalej
s doménou.

Tip: Ak predsa len chcete získa% obsadenú doménu, mô$ete kontaktova% jej 
vlastníka a prezisti% mo$nosti predaja. Ak vlastník doménu aktívne nepou$íva, 
mo$no sa dohodnete. Pokia* sa vám to podarí a stanete sa nov'm vlastníkom, 
mô$ete si ju neskôr prenies% do WebSupportu.

Tip: Povo*te automatické opakované platby a vyhnite sa tak starostiam s exspiráciou. 
Automatické platby mo$no kedyko*vek deaktivova%.  

Uistite sa, $e je *ahko zapamätate*ná. Povedzte niekomu jej názov 

a po dvoch hodinách si overte, &i si na- stále vie spomenú%.

Vyberte &o najkrat!iu a najzrozumite*nej!iu doménu. Pri 

viacslovn'ch názvoch pou$ite skratky. nikto-nebude-zadavat-

komplikovany-nazov-do-prehliadaca.sk

Pozor na prelkepy. Aby ste sa vyvarovali nedorozumeniam, 

registrujte si aj alternatívy (napríklad websuport.sk).

Je táto doména vo*ná? Skvelé! Mô$e by% ihne# va!a, no s 

kúpou dlho neváhajte. 

Je u$ doména obsadená? U$ ju pred vami registroval 

niekto in'. Skúste nie&o iné.

Ak sa rozhodnete pred+$i% platnos% domény, sta&í uhradi% 

registra&n' poplatok na #al!í rok. Ak by ste to aj zabudli 

urobi% na&as, o doménu len tak r'chlo neprídete. Mnoho 

domén ma tzv. obdobie karantény, po&as ktorého je 

mo$né ich obnovi%.

Ak sa rozhodnete doménu uvo*ni%, sta&í ju necha% 

exspirova%. Nemusíte ni& plati% ani rie!i%. Nezabudnite 

v!ak, $e doménu si potom mô$e registrova% niekto #al!í.

Zvoľte si dobrý názov

Overte si dostupnosť 
domény

Čo sa stane, keď vyprší 
platnosť domény?

ZAVOLAT POSLAT MAIL

Na!i !pecialisti sú dostupní 7 dní v t'$dni, 365 

dní v roku. Kontaktujte Tamaru alebo jeho 

kolegov cez e-mail alebo telefón.

Tamara | Support specialist

ZISTI VIAC

ZISTI VIAC

ZISTI VIAC

ZISTI VIAC

ZISTI VIAC

Potrebujete pomoc
s registráciou 
domény?

Hodnotenie
spokojnosti 97

Odpoveď na mail
do 2 hodín

ZAVOLAT POSLAT MAIL

Na!i !pecialisti sú dostupní 7 dní v t'$dni, 365 

dní v roku. Kontaktujte Tamaru alebo jeho 

kolegov cez e-mail alebo telefón.

Tamara | Support specialist

Spokojní klienti
to povedia
za nás.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor 
incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo 
consequat. Duis aute 
irure dolor in 
reprehenderit in 
voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit 
anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor 
incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo 
consequat. Duis aute 
irure dolor in 
reprehenderit in 
voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit 
anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor 
incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo 
consequat. Duis aute 
irure dolor in 
reprehenderit in 
voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit 
anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Name Surname | 12.06.2020

Name Surname | 12.06.2020

Name Surname | 12.06.2020

Name Surname | 12.06.2020

Name Surname | 12.06.2020

ZOBRAZ VSETKY HODNOTENIA

Už máte doménu? 
Čo tak vlastný mail?

Ak u$ máte doménu u iného registrátora, mô$ete ju kedyko*vek 
prenies% do WebSupportu. Podobne ako napríklad telefónne &íslo 
k inému operátorovi.

Trhov' podiel je uveden' na základe dát generovan'ch z 

centrálneho registra SK-NIC. Hodnota 40,2% bola nameraná v 

Marci 2020.

Ochranné obdobie je dostupné napríklad pre .sk, .eu, .hu. 

Obnovenie domény mô$e vy$adova% #al!ie poplatky.

Vy$aduje aktívnu hostingovú slu$bu.

Ke# u$ je doména zaregistrovaná, registra&n' poplatok 

nie je mo$né vráti%. 

Funkcia DNSSEC je automaticky aktívna pre .sk a .eu 

domény. Manuálna aktivácia DNSSEC pre ostatné 

domény alebo deaktivácia DNSSEC je dostupná cez 

WebAdmin.

Doménu už máte. 
Čo ďalej?

CALL TO ACTION

How To Boost Your 
Traffic Of Your Blog 
And Destroy The 
Competition

Decorate For Less 
With Art Posters

WebSupport Spolupráca

Informácie a podpora

Ú!et a prihlásenie

Zostanme v kontakte

O WebSupporte

Kariéra

Pre média

WebAdmin

Data centrum

Bonusy pre klientov

Freeweb program

Bullshit detector

Cenník

Kontakt

Obchodné podmienky   |   Ochrana súkromia   |   Reklama&n' formulár

© Copyright 2020

Posters had been a very bene"cial marketing tool because it had paved to 
deliver an e.ective message that conveyed customer’s attention. 

A,liate

Reselleri

Báza znalostí

Blog

System status

WebAdmin

Webmail

Potrebujete poradiť?

Read Read

Zadajte názov vašej domény

92% hodnotení zákaznikmi Predaných domén denne

92% hodnotení zákaznikmi

92% hodnotení zákaznikmi

Nasmerujte doménu na existujúci hosting, alebo si objednajte úplne 

nov'. S 1-click in!taláciou WordPress, Drupal a in'ch open-source 

systémov spustíte vás nov' web za pár minút. 

Sitebuilder a web
ako služba

01

ZISTI VIAC

0iaden chat bot. Naopak, skúsení !pecialisti dostupní 7 dní v t'$dni, 

ka$d' de- v roku. Pripravení a ochotní pomôc% vám.

Prémiová zákaznícka
podpora 

02

ZISTI VIAC

E-maily z novej domény mô$ete presmerova% do va!ej 

sú&asnej schránky. V!etko potrebné tak budete ma% pod 

jednou strechou.

Presmerovanie e-mailov
do vašej schránky

03

ZISTI VIAC

Webhosting & Domains Cloud, Server & management

Managed Services Cloud & Server Data Security Dev tools Software 2Check outLog in

KontaktPodporaWebAdmin
2

Managed VPSCloud, Server & management

Rýchle a flexibilné 
prémiové VPS
Va!a spo"ahlivá a najr#chlej!ia cesta do cloudu. $i u% prevádzkujete web, e-shop, portál alebo 

aplikácie s ve"kou náv!tevnos&ou, tak self-managed VPS sú jasnou vo"bou pre takéto pou%itie.

Benefity Porovnanie Rozšírenia Bezpečnosť

Výkon, 
spoľahlivosť 
a flexibilita

Výhody
VPS od nás.

Ponechajte si úplnú kontrolu nad serverom a nakon'gurujte si 

ho pod"a svojich potrieb (a% na úrove( opera)ného systému).

Cestovanie v )ase je mo%né! Pred zásadn#mi zmenami je v%dy 

dobré ma& istotu, %e mô%ete urobi& krok naspä&. So snapshotmi 

si jednoducho odlo%íte aktuálny obraz vá!ho VPS, aby ste sa 

vyhli zbyto)n#m problémom v budúcnosti.

Sta)í jedenkrát za%i&, ako stokrát )íta&. Vyskú!ajte si VPS na 7 

dní bez ak#chko"vek poplatkov a obmedzení. Samozrejme s 

plnohodnotn#m v#konom. Garantujeme vám, %e iné u% 

nebudete chcie&.

Po v#bere opera)ného systému a po%adovaného CPU, RAM a 

diskového priestoru bude VPS v priebehu pár okamihov od 

jeho úhrady automaticky vytvorené a sprístupnené. Rovnakú 

'lozo'u máme aj pri zmene parametrov.

Patríme medzi priekopníkov v pou%ívaní OpenStacku v strednej 

Európe. Na tomto open-source projekte participujú najvä)!ie 

technologické spolo)nosti sveta. Získajte transparentnos& a 

*exibilitu platformy, ktorá nie je závislá na konkrétnych 

v#robcoch )i dodávate"och.

+iadne )akanie a manuálne zria,ovanie - cel# %ivotn# cyklus 

VPS si riadite sami. Kedyko"vek a odkia"ko"vek. 

+iadna paravitualizácia, )i funk)ne obmedzené kontajnery, ale 

plnohodnotn# enterprise KVM hypervízor pre virtualizáciu.

Ak svojmu projektu veríte, za)nite !etri& u% na za)iatku. My vás 

v tom radi podporíme a ponúkame vám e!te lep!iu cenu. Sta)í 

si objedna& VPS na jeden rok a u!etríte a% 10% z celkovej ceny.

Tak ako aj pri in#ch )astiach infra!truktúry, aj pri VPS spoliehame 

na kvalitu a podporu spolo)nosti Dell. Dôkazom kvality nech sú ich 

servery, úlo%iskáa sie&ové prvky, na ktor#ch prevádzkujeme 

desiatky tisíc slu%ieb.

Na!a vlastná infra!truktúra VPS je umiestnená v datacentre v 

Bratislave, ktoré sp-(a kritériá triedy TIER III. Samozrejmos&ou je 

redudantné pripojenie na internet od viacer#ch nezávisl#ch 

poskytovate"ov, redundancia elektrickej siete, diesel generátory a 

zv#!ené prvky po%iarnej, protipovod(ovej, )i fyzickej bezpe)nosti. 

Zálohy sú ukladané v sekundárnom datacentre na opa)nej strane 

mesta po vyhradenom optickom spoji.

Plný root pristup

Snapshoty zadarmo

7 dňový trial

Online do 60 sekúnd

Svetoznámy OpenStack

Úplne automatické

KVM

Predvídajte a šetrite

Enterprise infraštruktúra

Dáta doma

Hovoríme to na rovinu. Priná!ame na trh najkvalitnej!ie virtuálne servery = 

také, aké by sme si chceli sami kúpi&, postavené na modern#ch 

technológiach a infra!truktúre ktorej mô%ete dôverova&.

Virtuálny privátny server (VPS)

9,50 €
Mesa)ne na jeden rok

Standard
4x vCPU

2 GB RAM

25 GB SSD Storage

Ideálny, ak chcete

prevádzkova& svoje aplikácie 

alebo databázy

men!í e-shop

hosting pre viac webov

KONFIGUROVAT SERVER

18,50 €
Mesa)ne na jeden rok

Starter
1x vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Storage

Ideálny, ak chcete

vyvíjat a testova&

prevádzkova& nenáro)né 

aplikácie

KONFIGUROVAT SERVER

Individual
Parametre pod"a vá!ho v#beru

Custom

Vyberte si "ubovo"né patametre 

virtuálneho servera pod"a svojich 

potrieb.

A! do parametrov

16x vCPU

32 GB RAM

500 GB SSD

KONFIGUROVAT SERVER

LINUX VPS WINDOWS VPS

PREJST NA VYBER

Bohatý výber 
operačných 
systémov

Manažment VPS 
ľavou zadnou.

Stačí jedenkrát zažiť, 
ako 100x čítať

U nás nájdete najob"úbenej!ie Linuxové distribúcie v%dy v 

aktuálnych verziách. Portfólio dop-(ame o diskové obrazy s 

predpripraven#mi aplikáciami ako je LAMP (Linux, Apache, MySQL 

a PHP) na 1-kliknutie. Ako opera)n# systém je mo%né zvoli& aj 

Microsoft Windows, ktor# je pokryt# potrebnou licenciou.

U nás nájdete najob"úbenej!ie Linuxové distribúcie v%dy v 

aktuálnych verziách. Portfólio dop-(ame o diskové obrazy s 

predpripraven#mi aplikáciami ako je LAMP (Linux, Apache, MySQL 

a PHP) na 1-kliknutie. Ako opera)n# systém je mo%né zvoli& aj 

Microsoft Windows, ktor# je pokryt# potrebnou licenciou.

Virtuálny server zdarma bez ak#chko"vek poplatkov a obmedzení. 

Samozrejme s plnohodnotn#m v#konom. Garantujeme vám, %e 

iné u% nebudete chcie&.

Spojte sa s našim kolegom, ktorý vám pomože s VPS KONTAKT

Ubuntu 
20.04

Cent
OS 8

Cent
OS 7

Debian 
10

Debian 
9

Ubuntu 
18.04

VPS pripravené na hrozby, 
odolné voči nehodám

Strata údajov )i po!kodenie reputácie mô%u ma& nevy)íslite"nú hodnotu. Aj 

preto dbáme aby infra!truktúra pre VPS spl(ala tie najprísnej!ie bezpe)nostné 

!tandardy. Od dátového centra a% po softvér.

Časté 
otázky
k VPS

Čo je to VPS?

Čo robíte s peniazmi, ktoré vám platia vlastníci 
nedôveryhodných stránok?

Prečo cenzúrujete / zakazujete prístup na stránky?

Sú konspiratori.sk cenzori?

Máte právo posudzovať, ktorý web je a nie je dôveryhodný?

Prečo len pre Google Chrome?

VPS je skratka pre virtuálny privátny server (Virtual Private Server). 

Ide o softvérovo de'novan# server s vlastn#m opera)n#m 

systémom a vlastnos&ami fyzicky dedikovaného servera. Vy 

rozhodujete, )o sa na( nain!taluje (ak# softvér, aplikácie a 

nastavenia) a ako vyu%ijete jeho systémové zdroje. Tie sú 

)iasto)ne rozde"ované medzi viacer#ch zákazníkov.

VIRTUÁLNY SERVER V BÁZE ZNALOSTÍ

ZOBRAZIT VIAC

Virtualiza)ná infra!truktúra pre prevádzku VPS je pravidelne 

aktualizovaná a sú na nej aplikované bezpe)nostné záplaty. 

Pou%ívame len aktuálny a podporovan# softvér.

Aktualizovaná infraštruktúra

ZISTI VIAC

Aj ke, je VPS zdie"aná slu%ba pou%ívame pokro)ilé mechanizmy na 

bezpe)né oddelenie zdrojov jednotlivych virtuálnych serverov. Tak isto 

sledujeme agregáciu a vyu%ívanie zdrojov, tak aby boli rozlo%ené 

optimálne a mali minimálny dopad na zákazníkov.

Agregácia pod kontrolou

ZISTI VIAC

Srdce WebSupportu sídli v !pi)kovom dátovom centre - jedno z 

najmodernej!ích DC na Slovensku. Je dizajnované a prevádzkované 

tak, aby vám zabezpe)ilo najvy!!iu úrove( sú)asn#ch !tandardov. 

Sp-(a v!etky nároky od bezpe)nosti, spo"ahlivosti, redundancie, 

!kálovate"nosti a stabilného prostredia.

Profesionálne dátové centrum

24/7 monitorujeme a zmier(uje útoky typu denial-of-service (DDoS) 

na va!e VPS, ktoré majú za cie" znefunk)ni& slu%bu pre legitímnych 

pou%ívate"ov.

DDoS ochrana

ZISTI VIAC

Administrácia virtualiza)nej infra!truktúry je na vyhradenej platforme 

s kontrolovan#m a logovan#m prístupom, riaden#m pridelovaním 

práv a monitringom.

Oddelený manažment

ZISTI VIAC

V!etko hardvér: pre cloud compuiting, dáta, sie& aj mana%ment je 

otestovan# a certi'kovan# na takéto pou%itie priamo dodávate"om. 

Má technickú podporu od v#robcu a pravidelné aktualizácie 'rmware 

jednotliv#ch komponentov.

Eneterprise serverový a sieťový hardvér

Bezpečnosť na prvom mieste

ZISTI VIAC

PRESKUMAT WEBADMIN

VYSKUSAJTE SI VPS

Vytuninguj si svoj 
virtuálny server 

kedykoľvek
Hovoríme to na rovinu. Priná!ame na trh najkvalitnej!ie virtuálne servery = také, aké by 

sme si chceli sami kúpi&, postavené na modern#ch technológiach a infra!truktúre ktorej 

mô%ete dôverova&.

Mohli by ste potrebovat

97%
Hodnotenie spokojnosti

Už viac ako 1200 
zákazníkov 
rozbehlo svoj 
nápad na našom 
cloude

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui o.cia 

deserunt mollit anim id est laborum

Meno Priezvisko | Marketing mana%ér

ZISTI VIAC

Využite náš 
individuálny
prístup

ZAVOLAT POSLAT MAIL

Na!i !pecialisti sú dostupní 7 dní v t#%dni, 365 

dní v roku. Kontaktujte Tamaru alebo jeho 

kolegov cez e-mail alebo telefón.

Tamara | Support specialist

Enterprise cloud úlo%iko (NFS) pre 

Linuxové servery s *exibilnou kapacitou. 

Je mo%né pripoji& ho k viacer#m VPS a va!e 

aplikácie tak horizontálne !kálova&.

120,00 €
Mesa)ne

Od

Storage

Vá! server pod lupou v reálnom )ase. 

Preh"adn# dashboard so stavom 

systémov#ch parametrov a aj slu%ieb, ich 

história. Nech#bajú e-mailové noti'kácie 

oh"adne prekro)enia sledovan#ch hodnôt 

alebo nedostupnosti slu%ieb.

0,40 € / GB
Mesa)ne

Monitoring

In!taláciou servera jeho %ivotná pú& len 

za)ína. Aby perfektne fungoval, musíte sa 

o( dobre stara&. To mô%e by& )asovo aj 

znalostne pomerne náro)né. My sa o 

servery staráme s láskou a radi 

prevezmeme zodpovednos& aj za va!e.

19,00 €
Mesa)ne

Správa serverov

ZISTIT VIAC ZISTIT VIAC ZISTIT VIAC

API pre
vývojárov

Prečo VPS od 
WebSupportu?

Aj tieto značky spoliehajú
na WebSupport Servery

Tak ako k vä)!ine slu%ieb je API (Application Programming Interface) dostupné 

aj pri virtuálnych serveroch. Je mo%né pomocou neho získa& informácie o VPS, 

vykona& re!tart, zisti& ak# je aktuálny sie&ov# tra.c )i vy&a%enie procesora a aj 

spusti& VNC konzolu.

V!etky tieto mo%nosti ur)ite pote!ia ka%dého developera, ktor# potrebuje 

automatizova& procesy )i integrova& tieto informácie a funkcionalitu do svojich 

aplikácii.

Porovnanie s poskytovate"mi public cloudu ako Amazon AWS 

(EC2), DigitalOcean, Linode, Hetzner.

Technická podpora pre ka%dého

Dáta na Slovensku

/ubovolné systémové parametre

Podpora v slovenskom jazyku

SSD disky pre ka%dého

Mo%nos& roz!íri& podporu o adminsitráciu OS a aplikácií

Jednorazové zásahy alebo asistencia administrátora

Vysoká dostupnos& (HA) - live migrácia na in# server v prípade problému

Snapshoty v cene VPS

Microsoft Windows ako opera)n# systém

Dedikovan# KAM, individuálny prístup, mno%stevné z"avy a pod.

Jasné a transparentné ceny

WebSupport VPS Public cloud provider VPS
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Competition

Decorate For Less 
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WebSupport Spolupráca

Informácie a podpora
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Data centrum
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Posters had been a very bene'cial marketing tool because it had paved to 
deliver an e0ective message that conveyed customer’s attention. 
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Potrebujete poradiť?

Read Read

Zadajte názov vašej domény

1 3

2

4

Z"ava 100% na 1 doménu s koncovkou .online, .site 

alebo .space platí iba pri objednávke nového hostingu s 

platbou vopred na 1 rok. Z"ava neplatí na tzv. prémiové 

doménové mená. Po uplynutí ro)nej registrácie (v 

prípade jej pred-%enia) bude doména fakturovaná za 

plnú cenu pod"a aktuálneho cenníka.

Vrátená bude alikvotná )as& pod"a zostávajúceho a 

nevyu%itého predplateného obdobia. Zo sumy mô%u by& 

vy(até poplatky za súvisiace slu%by, napr. Registra)n# 

poplatok za doménu alebo SSL certi'kát.

Porovnanie prebehlo po)as júna 2020. Zahrnuté 

konkuren)né produkty: NoLimit (WEDOS), WY Hosting 

(Webglobe - Yegon), Happy hosting (Webhouse), 

Maximálna kon'gurácia Biznis hostingu v porovnaní s 

maximálnou kon'guráciou The Hosting.

Ceny sú uvedené bez DPH

Ak sme na nie)o obzvlá!& py!ní, tak je to mnohonásobn# v#kon 

progresívneho SSD úlo%iska Nexenta. Tú r#chlos& uvidíte a pocítite. 

Samozrejmos&ou sú prvky zv#!enej dostupnosti a redudancie. 

Tradi)né to)ivé disky u nás u% rozhodne nenájdete.

Vsaďte na výkon a rýchlosť

01

Dostupnos& va!ich slu%ieb posúvame na maximálne hranice. Na!e VPS 

ponúkajú prémiovú funkcionalitu high-availability (HA). To znamená, 

%e v prípade problému je VPS za behu zmigrované a spustené z iného 

servera na na!ej infra!truktúre.

Spoľahnite sa na vysokú 
dostupnosť

02
V!etky parametre VPS sú "ubovo"ne nastavite"né. Kedyko"vek 

je mo%né ich meni& tak, ako rastie va!a stránka )i aplikácia. 

+iadne viazanie sa na balí)ek, )i skokové zmeny. Sami si 

zme(te po)et procesorov, ve"kos& opera)nej pamäte, )i diskov. 

Bu,te sami sebe panom.

Parametre podľa seba

03

Automaticka
obnova platnosti

Garancia vrátenia
vašich penazí

DNSSEC ochrana pre 
najpoužívanejšie domény

Spokojných business zákazníkov

92% hodnotení zákaznikmi

Bezpečnosť je u nás na prvom mieste

Zahraničné trhy
!pi"kové technológie, silná prozákaznícka podpora, unikátna #remná kultúra a $iroké 

portfólio produktov nám otvorili dvere na európsky trh. V roku 2019 sme sa stali 

sú"as%ou Loopia Group a akcelerujeme na$u expanziu na zahrani"né trhy. 

Bratislava

Mesto

Mesto

Mesto

Mesto

Mesto

Pomáhame vám 
podnikat v online 
prostredí
V budúcnosti bude v$etko online. Idea, biznis, aplikácie aj be&né predmety ako 

chladni"ka "i vysáva". Rozumieme virtuálnemu svetu a máme pre ka&dého z vás 

priestor, ktor' mô&ete vyu&íva% na nap()anie t'ch najodvá&nej$ích snov. Od jednoduchej 

webstránky a& po virtuálne rie$enie pre t'ch najnáro"nej$ích.

Náš prvý server
s kapacitou 40GB.

2002Leto

V tej dobe to bol najvä"$í server.

Spustenie prvého
redizajnu webu.

2002Jese)

Na tvorbe nového webu pracovalo 10 programátorov.

Zakladáme firmu a 
spúšťame WebAdmin

2002

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Zakladáme firmu a 
spúšťame WebAdmin

2002Jese)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Z garáže
až po lídra
na trhu

V budúcnosti bude v$etko online. Idea, biznis, aplikácie aj be&né predmety ako 

chladni"ka "i vysáva". Rozumieme virtuálnemu svetu a máme pre ka&dého z vás 

priestor, ktor' mô&ete vyu&íva% na nap()anie t'ch najodvá&nej$ích snov. Od 

jednoduchej webstránky a& po virtuálne rie$enie pre t'ch najnáro"nej$ích.

2002 Dnes201820122008Za"iatok

VIAC O KNIHE WEBSUPPORT
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Webhosting & Domains Cloud, Server & management

Domains & SSL Hosting Webstránky E-mail Marketing Servery 2Check outLog in

KontaktPodporaWebAdmin
2

OverviewDomains

Úspech 
tvoria ľudia
V$etko, "o sme kedy dosiahli, sa stalo najmä v*aka dôvere v +udí, ktorí tvoria #rmu. Vieme, &e hráme 

prvú ligu a sme siln' tím. Ka&d' má svoj individuálny podiel na úspechu a spolu tvoríme celok, ktor' 

sa stará o najvä"$iu "as% slovenského internetu. Na$i kolegovia radi zdie+ajú skúsenosti na 

konferenciách alebo #remnom blogu.

Našim poslaním je inšpirovať
a podporovať tvorcov. Hráme vždy fér 

hru, inovujeme a ctíme si slobodu.
Sme profesionáli. 

O,ce party

-a+$ia oslava A zvierata tie&

Team work

Hiking 2020

Futbalik

Podporujeme zodpovedné 
online prostredie

We Support

Podnikanie nie je len o biznise, ale aj o zodpovednosti. Investujeme ve+ké úsilie 

a #nan"né prostriedky do kvalitnej$ieho virtuálneho sveta, podporujeme ho aj 

mentorsky a mediálne. Pova&ujeme to za dôle&ité a robíme to z vlastného 

presved"enia.

Freeweb

Slovensko.digital

TEDx Konšpirátori

Coworkingy

Nadácia Pontis

Bezplatn' hosting pre komunitu umelcov, blogerov, 

za"ínajúcich podnikate+ov a neziskové organizácie.

Na chod Slovensko.Digital sme prispeli 20 000. a s va$im 

súhlasom posielame aj drobné zo zaokrúhlenia va$ich 

objednávok. 

Finan"ná podpora pre bratislavsk' aj tren"iansky TEDx u& od 

úplného za"iatku konferencie tohto formátu na Slovensku.

V spolupráci s konspiratori.sk sme vytvorili roz$írenie do Google 

Chrome, ktoré upozor)uje na dezinforma"né weby. 

Finan"ná a mediálna podpora, mentoring a na$e slu&by pre 

vybrané coworkingy na Slovensku.

Pravide+ná #nan"ná podpora 5-7 tisíc EUR ro"ne pre najvä"$iu 

grantovú a opera"nú nadáciu na Slovensku.

ZISTI VIAC

ZISTI VIAC

ZISTI VIAC ZISTI VIAC

ZISTI VIAC

ZISTI VIAC

WebSupport Support team IT team Product team Head Team Hiring

Hladame novych kolegov

POZRI VOLNE POZICIE

Chce$ by% aj ty sú"as%ou tímu snov? 

/akáme na teba. Daj nám o sebe vedie%.

Jan Cifra

Jan Cifra

Jan Cifra

Jan Cifra

Jan Cifra

Jan Cifra

Jan Cifra

Jan Cifra

Jan Cifra

Jan Cifra

 Chief Executive O,cer 

 Chief Executive O,cer 

 Chief Executive O,cer 

 Chief Executive O,cer 

 Chief Executive O,cer 

 Chief Executive O,cer 

 Chief Executive O,cer 

 Chief Executive O,cer 

 Chief Executive O,cer 

 Chief Executive O,cer 

Head team

Head team

Head team

Head team

Head team

Head team

Head team

Head team

Head team

Head team

2

Ocenenia za úspech
V$etky produkty, inovácie a kampane tvoríme v prvom rade pre +udí. Spokojnos% s na$ou 

prácou je to najdôle&itej$ie ocenenie, aké mô&e #rma dosta%. Ak splníme tento cie+, 

ka&dé *al$ie ocenenie je spe"atením toho, &e si túto prácu v$imli aj ostatní.
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Ako používať tieto Ad & Media guidelines?

�

�

�

�

Slúžia na inšpiráciu
Tieto guideliny nie sú explicitné, ich účelom nie je obmedziť 
kreativitu dizajnéra alebo ohraničiť množstvo možných layoutov. 
Ich cieľom je pomôcť dizajnérom pri layoutovaní podkladov pre 
reklamu a sociálne médiá. 

Sú navzájom kombinovateľné
Príklady rozloženia nezahŕňajú všetky možné kombinácie. Napr. 
button je umiestnený iba v zopár príkladoch. to však neznamená, 
že inde nemôže byť použitý. 

Prepoužiteľné na viacero účelov
Guidelines sú prepoužiteľné na layoutovanie viacerých jednodu-
chých marketingových výstupov. Napr. webové bannery, printové 
bannery, billboardy, jednoduché letáky, rôzne kartičky, cover 
obrázky na sociálne siete, obrázky na blog, podcast, youtube atď. 

Modifikovateľné
Použitie loga, odznaku, maskota sú modifikovateľné podľa všet-
kých pravidiel v tomto dokumente. Napr. pattern má ľubovoľnú 
farebnosť povolenú podľa tohto dokumentu. Takisto rotácia pat-
ternu, podobne maskot, jeho gestikulácie a akcie sú variovateľné 
(napr. môže mať baretku a v ruke bagety). 
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Vytváranie gridu Vytváranie okrajov

Rozdeľovanie 
na polovice

Jednou z možností vytvárania gri-
du je delenie formátu na polovice. 
Je vhodné na navrhovanie dizajnu 
s malým prípadne párnym množ-
stvom elementov.

�

Rozdeľovanie 
na tretiny

Druhou možnosťou vytvárania 
gridu je rozdelovaním formátu na 
tretiny. Je vhodný na layouty s 
nepárnym množstvom elementov.

�

1/16
kratšej 
strany 

formátu

1/9
kratšej 
strany 

formátu

Malé okraje

Malé okraje sú vhodné na kom-
plikovanejšie layouty s väčším 
počtom elementov. 

� �

Veľké okraje

Sú vhodné na jednoduché, vzduš-
né a veľké layouty.



7978

Umiestnenie ikony na štvorcový formát.

▼ ▼ Rozloženie formátu na stred bez textu je vhodné aj na vytváranie Google responsive Ads. Logo
alebo ikona môžu byť nahradené maskotom v bežnej komunikácii alebo jeho fragmentom v prípade
B2B komunikácie. Google responsive ads nepoužívajú text. Logo a obrázok sa vkladajú samostatne.

Umiestnenie jedného objektu na štvorcový 
formát.

Dva objekty.

Rozloženie štvorcových formátov

Dva objekty

▲▶▶ Príklady zarovnania: vľavo, na stred, vpravo.

Tri objekty Viacero obejtkov

www.websupport.sk www.websupport.skwww.websupport.sk

Podcast #001
February 2021

r
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www.websupport.sk

Práca s fotografiou: Rámovanie

Horný a dolný rám pri širokouhlej fotke Spodný rám Vrchný rám Fotka tváre ▲▶ Rám s možnosťou prekrytia fotky

YEAH!



▼▶ Rozmiestnenie troch prvkov ▼ Rozmiestnenie viacerých prvkov

Rozloženie formátov na výšku ▼ Pozdĺžny formát s priestorom pre UI 
Instagramu

▶ Pozdĺžny formát s hlavným textom, “full 
body” maskotom, doplnkovými informá-
ciami a “bubble” s pridávným textom.

▶▶ Pozdĺžny formát s fotkou
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Rozloženie formátov na šírku
Umiestnenie 
dvoch elementov 
na široký formát

Zmena poradia

Umiestnenie 
viacerých 

elementov na 
široký formát

Umiestnenie 
viacerých prvkov s 

fullbody masko-
tom a  buttonom

Button
Button musí byť 

vždy pri texte, po-
menovaný akčným 

slovesom, ktoré 
korešponduje 

s textom
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Ďalšie rozloženia formátov na šírku
Zarovnávanie 
troch prvkov na 
široký formát

Zarovnávanie 
troch prvkov s 
použitím ikony v 
strede

▶ Umiestnenie 
viacerých 
elementov na širo-
ký formát s prida-
ním fotografie

▼ Rozloženie 4 
prvkov na úzky 
formát na šírku

▼▶ Použitie fotky 
na užší formát
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Profilový obrázok

Ikona je umiestnená v strede formátu 
profilového obrázku tak, aby jej odsadenie 

zodpovedalo šírke 90° otočeného supportlinu.

Maskot je umiestnený do profilového obrázku tak, 
aby jeho ústa (Support line) boli v strede.
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5 príkladov spracovania

�Guideline � �

Využitie inej podoby maskota 
a doplnenie o vizuálny 
tvar kruhu vo farbe Brick. 
Namiesto kruhu je možné 
použiť napríklad support line.

Predloha gridu, okrajov a 
rozloženia elemenotv na 
podlhovastý formát

Využitie iných farieb v pozadí, 
logu a typografií. Namiesto 
maskota, využívame 
fotografiu a tvar polkruhu, 
ktoré rešpektujú grid.

V pozadí využívame pattern 
support line v gradiente, 
ktorý prechádza z farby Navy 
do Brick..

Create your
‘Sustainable’

website.

Blog article
February / 2021

To cut the carbon, programmers
are cutting the code. Call it green

programming.

Blog article
February / 2021

To cut the carbon, programmers
are cutting the code. Call it green

programming.

Blog article
February / 2021

To cut the carbon, programmers
are cutting the code. Call it green

programming.

��

B2B

�

Create your
‘Sustainable’

website.

Blog article
February / 2021

To cut the carbon, programmers
are cutting the code. Call it green

programming.

Create your
‘Sustainable’

website.
To cut the carbon, programmers

are cutting the code. Call it green
programming.

Blog article
February / 2021

Využitie typografie, ako 
vizuálneho prvku namiesto 
maskota, alebo fotografie.

Pravidlá pre farebnosť a použitia fragmentov maskota v B2B komunikácia sú uvedené v 
sekcii Fluent Device.

Preusporiadanie textov a 
fotografie a využitie jednej 
velkej support line.
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Základné rozdelenie formátu
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„Odteraz sa
ľahko dozviete

či všetko funguje 
ako má.“

NOVINKY

Predstavujeme
Websupport Status

Autor: Websupport  ·  Dátum článku: 18.01.2021  ·  Žiadne komentáre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 

orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea L
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