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Nabídka služeb Miraclehelp.cz

1) Servis a
elektroniky
-

-

opravy

PC,

počítačů,

notebooků,

jiné

výpočetní

techniky

a

Kompletní servis PC, u Vás doma či ve Vaší kanceláři, není nutné
techniku někam dovážet
Kromě běžného servisu PC doporučuji provádět především ZÁLOHOVÁNÍ dat,
které je často opomíjené. Nastavení zálohování je velice levnou
záležitostí, může Vás ušetřit obrovských potíží a ve výsledku může
ušetřit nemalé finanční prostředky
Mezi další služby patří samozřejmě mj. ochrana před viry, škodlivým
software apod.
Více informací zde: www.miraclehelp.cz/servis-pc/

2) Školení počítačových programů,
Powerpoint, Internet, Outlook apod.

základů

PC,

MS

Office,

Word,

Excel,

Proč se školit pro práci s počítačem?
- Znalost programů je dnes často nutností pro bezproblémové fungování na
trhu práce, při zaměstnání, při běžné práci s PC
- Školení a zvyšování kvalifikace je jednou z nejlepších investic
- Plynulá práce s počítačem přináší časové úspory a zvyšování efektivity
práce
- Znalost práce s počítačem značně zvyšuje možnosti uplatnění na trhu
práce a při hledání zaměstnání
- Více informací zde: www.miraclehelp.cz/skoleni/
3) Tvorba webových stránek, prezentací, kreativní činnost
Jednoduché a levné webové stránky pro živnostníky, menší podniky, jednotlivé
osoby. Proč mít webové stránky?
- V případě podnikání se jedná o velkou konkurenční výhodu
- Snadné předávání informací širokému publiku
- Snadná forma prezentace produktů, služeb, nabídek, akcí, fotografií...
- Více informací zde: www.miraclehelp.cz/tvorba-webovych-stranek/
4) Poradenství při nákupu hardwaru, softwaru, elektroniky
Vybavení dodávám pouze výjimečně, spíše se zaměříme na úsporu Vašich nákladů.
Až překvapivě velké částky lze často ušetřit především při nákupu zboží,
spotřebního materiálu, při realizaci projektů apod., aniž by se tato úspora
negativně projevila v kvalitě zakoupených produktů a služeb.

Miraclehelp.cz
Martin Řehka, Bezděkovská 76, 386 01 Strakonice, IČO: 735 61 142
www.miraclehelp.cz, info@miraclehelp.cz, tel: 777 214 058

5) Jazykové korektury, gramatická a stylistická korektura česky psaných textů
-

Jazykové korektury, gramatické i stylistické opravy textů, úprava textu
do vizuálně zajímavé, korektní a přehledné podoby
Úprava textu pro co nejlepší čitelnost, optimalizace do profesionální
podoby
Korektní text přispívá k profesionalitě, úpravou textů se lze vyhnout
chybám, které mohou poškozovat pověst subjektu.
Provádím poutavé školení o nejčastějších chybách, které se dělají
v psaném projevu (dokumenty, e-maily)
Více informací zde: www.miraclehelp.cz/korektury/

6) Speciální akce pro neziskové organizace, dobročinné projekty, církve,
veřejně prospěšné instituce a projekty
-

Symbolické ceny za poskytované služby
Tvorba webových stránek může být po individuální domluvě i zcela zdarma
Pomoc s Vašimi připravovanými projekty po technické stránce, možnost
zapůjčení techniky apod.

Hlavní výhody všech poskytovaných služeb:
-

Telefonické konzultace vždy ZDARMA
Cestovné po Strakonicích ZDARMA, v dalších oblastech dle domluvy
Žádné příplatky za svátky, víkendy a hodiny mimo běžnou pracovní dobu
Žádné speciální příplatky, jako např. rychlé servisní opravy do 24 hod.
Požadavky vyřizuji v nejkratší možné době
Nízké ceny v porovnání s konkurencí
Rychlé a bezproblémové vyřízení případných reklamací
Spolehlivost, ochota, rychlost, flexibilita

Více informací najdete na webových stránkách www.miraclehelp.cz
V případě jakýkoli dotazů jsem k dispozici
- na tel. 777 214 058
- e-mailu info@miraclehelp.cz
- po domluvě osobně u Vás
Těším se na spolupráci!

