Přivítejte jaro s novou .eu doménou
Navzdory sychravému počasí a posledním projevům zimy do našich končin pomalu ale
jistě začíná pronikat jaro. Abychom Vám dokázali, že jsme v ProfiWH neusnuli zimním
spánkem, připravili jsme pro Vás na sklonku zimy akční nabídku v podobě registrace .eu
domény ZDARMA při objednání spolu s jakýmkoliv placeným hostingovým programem a
to i tím nejmenším!
Podmínkou pro získání .eu domény ZDARMA je objednání spolu s placeným hostingovým
programem a úhrada ceny objednávky v období od 1.4. do 30.4.2010. Upozorňujeme, že
rozhodující je zde datum připsání platby na účet společnosti, nikoliv termín odeslání platby
zákazníkem.
Současně jsme pro nenáročné zákazníky připravili speciální hostingový program, který by
Vám měl především pomoci ušetřit náklady na provoz Vašich webových stránek.
Cenový program Jaro 2010
Abychom ušetřili náklady měně náročným zákazníkům, připravili jsme minimalistický
hostingový program za hubičku. Informace o jeho vlastnostech a spojených službách
naleznete v níže uvedeném přehledu. Této nabídky lze využít pouze v rámci akce „Jaro s
novou .eu doménou“, tedy v období 1.4. - 30.4.2010.
Cena za měsíc: 27.50 Kč bez DPH 20%
Hostingový program Jaro 2010 v číslech
–
–
–
–
–

50 MB pro Vaše webové stránky
200 MB pro Vaše e-maily, až 10 e-mailových účtů
online dostupné zálohy dat jsou uchovávány zpětně po dobou 90 dnů
podpora skriptování v PHP, mod_rewrite
nepřetržitá technická podpora (24/7)

Pro srovnání s ostatními cenovými programy, nahlédněte do přehledu hostingových
programů Jaro 2010.
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Proč je .eu doména vhodnou volbou?
1. Podnikáte v Evropské unii?
Vaše obchodní aktivity na území Evropské unie lépe vyniknou s vlastní .eu doménou.
Dejte o sobě vědět Vašim potencionálním zákazníkům a partnerům, že Vaše působnost
není omezena hranicemi našeho státu.
2. Vícejazyčné verze webu
.eu doménu lze pro její široké mezinárodní zaměření s výhodou použít pro provoz
vícejazyčných webových stránek.
3. Není dostupná .cz doména v požadovaném tvaru?
.eu doména je vhodnou alternativou v případě, že Vámi požadovaný tvar je již v podobě
.cz domény obsazen. Navzdory vysokému počtu již zaregistrovaných .eu domén (již přes 3
mil.), je vysoká pravděpodobnost, že právě Vámi požadovaný tvar doménového jména je
stále volný k registraci.
4. .eu doména podporuje diakritiku a národní znaky
Počínaje prosincem 2009 je možné registrovat .eu domény včetně diakritických
znamének. Podpora národních znaků otevírá další možnosti využití .eu domény pro
podporu nejen českých značek, společností a podnikatelů samotných. Vhodně zvolená
doména s diakritikou může v budoucnu znamenat pro Vaše podnikání silnou konkurenční
výhodu.
5. .eu doména má silné povědomí uživatelů internetu
Povědomí uživatelů internetu o .eu doméně neustále roste. Propagaci formou cílených
reklamních kampaní zajišťuje především centrální registr domény .eu, společnost EurId,
ale také samotní registrátoři přispívají svou marketingovou podporou. O neustále
rostoucím zájmu o .eu domény svědčí i fakt, že doména .eu je spolu s .cz doménou
nejžádanější doménou na tuzemském doménovém trhu.
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6. .eu doména je jednou z technicky nejrychleji se vyvíjejících domén
Během posledního roku došlo ke spuštění podpory diakritických znaků v doménových
jménech a každým dnem nyní očekáváme přidání podpory pro podepisování doménových
zón technologií DNSSEC. Neustálé zkvalitňování služeb a implementace nových
technologií činí .eu doménu dobrou a spolehlivou investicí do budoucna.
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