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DJové mají konečně svou Mekku. Je jím e-shop ProfiDJ, který se stal během dvou let od 
zahájení spolupráce se Shockworks největším prodejcem DJ techniky u nás. I proto si ho 
oblíbilo tolik zákazníků v sousedních zemích.

„Před spoluprací s Shockworks 
mě ani nenapadlo, že se mé 

podnikání rozšíří do celé Evropy.“

David Šmerda, jednatel

„Dynamika vývoje a otevřenost 
k novým řešením - to je pro mě 

spolupráce s ProfiDJ.“

Jakub Šulák, CEO

SHOCKWORKS PROFIDJ
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KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU PROFIDJ



Prodejce profesionální techniky pro všechny nadšené DJs. E-shop se vyznačuje 
přátelským přístupem, širokou nabídkou nabízeného sortimentu a ochotou svým 
zákazníkům vždy co nejlépe poradit. Od roku 2014 se ProfiDJ rozrůstá i mimo 
hranice České republiky a to na Slovensko a do Polska.

KDO JE PROFIDJ?



KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU PROFIDJ

5



Portfolio našich služeb je velice široké a pro úspěch Vašeho projektu Vám 
doporučíme ten nejvhodnější mix. Každá z nabízených služeb je volitelná, je 
tedy jen na Vás, pro jak rozsáhlé řešení se rozhodnete.

VYUŽITÉ SLUŽBY



Marketingová strategie 

Pro úspěšný růst značky a plnění cílů je vždy nutné 
být marketingově aktivní a své obchodní cíle podporo-
vat. Navrhneme vám optimální soubor nástrojů, které 
podpoří růst vašeho projektu.

Informační architektura

Jako každý stavebník stavící dům, i my potřebujeme 
pro tvorbu internetového projektu kvalitní a přesné 
plány, abychom dosáhli vytyčených cílů. Proces 
informační architektury výrazně zvyšuje úspěšnost 
realizovaných řešení.

Realizace e-shopu 

„Poctivá řemeslná práce“, nazval jednou náš klient 
samotnou realizaci projektu. V rámci následujících 
činností uděláme vše pro to, aby projekt přesně 
odpovídal projektové dokumentaci a byl plnohod-
notným obchodním kanálem, který obstojí před 
konkurencí.

Projektový záměr 

Ještě před tím, než se pustíme do realizace jednot-
livých nástrojů, jako je e-shop či tvorba značky, je 
vhodné si definovat, co reprezentuje vaše značka 
a kam míří. Pouze ty značky, které vědí kam jdou, se 
po cestě neztratí.

AfterCare

V průběhu používání e-shopu, jakožto na míru vyví-
jeného softwaru, je možné projevení skrytých chyb 
nebo problémů, které s sebou nese dynamické 
internetové prostředí. Chyby v rámci servisního pro-
gramu AfterCare bezplatně opravujeme, stejně jako 
jsme vám k dispozici pro dotazy a konzultace nových 
řešení.

Tvorba mutací

Jakmile se dohodneme na fungování logistiky, plateb 
a vyladíme právní a účetní náležitosti, vytvoříme na 
míru konkrétnímu trhu mutaci vašeho stávajícího 
e-shopu. Vytvoříme potřebné zázemí k překladům 
veškerého obsahu vašeho projektu.

Softwarová řešení Alfax

Stejně jako každý člověk potřebuje své srdce, je srdce 
našich projektů Alfax. Jedinečná platforma slouží 
nejen pro správu e-shopu a vyřizování objednávek, ale 
vyřeší pro vás také skladové hospodářství a pokladní 
systém.

Marketingové kampaně 

Ještě před tím, než se pustíme do realizace jednot-
livých nástrojů, jako je e-shop či tvorba značky, je 
vhodné si definovat, co reprezentuje vaše značka 
a kam míří. Pouze ty značky, které vědí kam jdou, se 
po cestě neztratí.

UX a analytika 

Po spuštění e-shopu se průběžně věnujeme také 
analytice dat, které z něj získáváme pomocí různých 
analytických nástrojů. Vyhodnocená kritická místa 
nákupního procesu zlepšujeme s cílem zvyšování 
konverze. 
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Jsme tým mladých lidí, který se nebojí jít do každého projektu s nadšením  
a odhodláním dosáhnout těch nejlepších výsledků.

KREATIVNÍ TÝM



Při tvorbě tohoto projektu jsem měl šanci seznámit 
se s novým oborem a novou komunitou z oblasti, 
o kterou jsem se dříve nezajímal. Velkou snahou pro 
mě bylo vytvoření moderního a co nejčistšího desig-
nu, který podpoří nabízené produkty.

Na práci pro tento projekt mě velmi baví otevřenost 
klienta, který často přichází s novými návrhy na 
zlepšení e-shopu. Vyzkoušeli jsme si tak, co obnáší 
expanze na zahraniční trhy i implemetace nových 
platebních bran. 

Kamil Hamerník
UX a Web Designer

Petr Křížan
Support Manager

U tohoto projektu bylo nezbytné zajištění optimální 
performance, tedy rychlosti načítání stránek z důvo-
du responzivity e-shopu na všech zobrazovacích 
zařízeních. Všechen investovaný čas se nakonec 
vyplatil a mobilní verze e-shopu je na vysoce kvalitní 
úrovni, což mi dělá velkou radost.

Ján Opavský
Web Developer

S klientem spolupracuji opravdu rád. Vždy dokáže 
ocenit dobře odvedenou práci a zároveň má 
připomínky, které jsou věcné a společně vždy na-
cházíme ta nejlepší řešení.

Klient vždy sleduje vývoj trhu a své zákazníky nechce 
připravit o žádnou vymoženost. Jako jeden z prvních 
byl zájemcem o platební brány PayU a PayPal, které 
jsem pro něj mohl připravit.

Tento projekt mi přináší nejrůznější výzvy, kterým vždy 
rád čelím. Protože se jedná o e-shop bez variant pro-
duktů, bylo velkým oříškem vyřešit například sklado-
vost zboží. Velmi zajímavé pro mě byly také moduly 
„Hlídací pes“ a sleva na ISIC kartu, které byly pro tento 
projekt unikátní. 

Martin Holata
Graphic Designer

Radek Kočár
Backend Developer

Michal Benda
Backend Developer
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Při práci na tomto projektu se snoubí naše i klientovy nápady. Výsledkem je 
nepřeberné množství nově vznikajících aplikací.

REALIZOVANÉ APLIKACE



NOVÝ BRAND

V průběhu naší spolupráce se dvakrát mírně vylepšil původní logotyp ProfiDJ, tak aby držel krok s vyvíjejícími se 
požadavky e-shopu.

Vývoj logotypu, hlavičkové papíry, vizitky, propagační materiály.

Stanislav Novotný

Masarykova 12

602 00 Brno

Česká Republika

David Šmerda

jednatel společnosti

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Fusce sit amet augue ut turpis cursus porta. Donec vel ornare leo. Nullam iaculis, justo et 

tempus lobortis, dolor ipsum cursus nisl, et tincidunt risus risus ac arcu. Mauris id dapibus tortor. Duis euismod dapibus 

varius. Phasellus ut mauris a metus faucibus sollicitudin. In interdum mattis enim eget scelerisque. Donec in enim quis 

ligula bibendum ullamcorper ut nec augue. Nam eu malesuada turpis. Phasellus sit amet nunc mauris, in euismod diam. 

Donec in purus nunc, id mollis risus.

Ut fringilla aliquam risus, vel laoreet lacus consequat in. Mauris lacinia elementum velit, id aliquam elit facilisis quis. Pro-

in aliquet suscipit elit, a semper velit laoreet id. In ornare, dui congue scelerisque lobortis, turpis magna mattis dui, non 

pharetra eros massa ac massa. Phasellus luctus aliquet adipiscing. Pellentesque consequat, diam elementum gravida 

laoreet, urna elit lacinia magna, ac iaculis libero sem quis purus. Aenean sit amet est et felis convallis feugiat nec vel 

urna. Mauris augue massa, sagittis tristique fermentum id, porta eu urna. Phasellus sem lectus, aliquet vitae ultrices nec, 

tincidunt a nulla. Curabitur a metus dui. Mauris vel nunc lorem, eu tempus sapien. Sed interdum tellus a felis vulputate 

sed commodo felis ultrices.

Aliquam a libero eu elit accumsan faucibus sed in felis. Vivamus nec tortor neque. Nulla a pretium diam. Quisque purus 

metus, porta ac vehicula vel, pellentesque sit amet mauris. Maecenas vel tellus purus. Donec consequat, tellus eu sce-

lerisque porttitor, felis nulla auctor elit, quis fringilla enim sem eget tellus. Vestibulum dictum bibendum quam sed luctus. 

Integer malesuada lacus id ligula consequat eleifend. 

775 359 870

obchod@profi-dj.cz

Profi-DJ.cz

Vítovice 99

683 01 Rousínov

Stanislav Novotný
Masarykova 12
602 00 Brno

Česká Republika

David Šmerda
jednatel společnosti

Lorem ipsum dolor sit amet,
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tempus lobortis, dolor ipsum cursus nisl, et tincidunt risus risus ac arcu. Mauris id dapibus tortor. Duis euismod dapibus 
varius. Phasellus ut mauris a metus faucibus sollicitudin. In interdum mattis enim eget scelerisque. Donec in enim quis 
ligula bibendum ullamcorper ut nec augue. Nam eu malesuada turpis. Phasellus sit amet nunc mauris, in euismod diam. 
Donec in purus nunc, id mollis risus.

Ut fringilla aliquam risus, vel laoreet lacus consequat in. Mauris lacinia elementum velit, id aliquam elit facilisis quis. Pro-
in aliquet suscipit elit, a semper velit laoreet id. In ornare, dui congue scelerisque lobortis, turpis magna mattis dui, non 
pharetra eros massa ac massa. Phasellus luctus aliquet adipiscing. Pellentesque consequat, diam elementum gravida 
laoreet, urna elit lacinia magna, ac iaculis libero sem quis purus. Aenean sit amet est et felis convallis feugiat nec vel 
urna. Mauris augue massa, sagittis tristique fermentum id, porta eu urna. Phasellus sem lectus, aliquet vitae ultrices nec, 
tincidunt a nulla. Curabitur a metus dui. Mauris vel nunc lorem, eu tempus sapien. Sed interdum tellus a felis vulputate 
sed commodo felis ultrices.

Aliquam a libero eu elit accumsan faucibus sed in felis. Vivamus nec tortor neque. Nulla a pretium diam. Quisque purus 
metus, porta ac vehicula vel, pellentesque sit amet mauris. Maecenas vel tellus purus. Donec consequat, tellus eu sce-
lerisque porttitor, felis nulla auctor elit, quis fringilla enim sem eget tellus. Vestibulum dictum bibendum quam sed luctus. 
Integer malesuada lacus id ligula consequat eleifend. 

775 359 870
obchod@profi-dj.cz

Profi-DJ.cz Vítovice 99

683 01 Rousínov

DJ / STUDIO / ZVUKOVÁ A SVĚTELNÁ TECHNIKA

DJ / STUDIO / ZVUKOVÁ A SVĚTELNÁ TECHNIKA
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MARKETING

Připravena marketingová a obchodní strategie projektu. (Říjen 2013)

Tiskoviny, webové bannery, mailové newslettery.
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E-SHOP

Nový profesionální e-shop pro profesionální i začínající DJs. (Prosinec 2013)

Snímky obrazovky: výpis produktů, hlídací pes, magazín.
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INFORMAČNÍ SYSTÉM

Přechod na nový informační systém Alfax.ERP. (Duben 2015)

Uživatelské rozhraní systému Alfax: tvorba slevového poukazu, seznam produktů, seznam objednávek.
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RESPONZIVNÍ VERZE E-SHOPU

Přizpůsobení stránek pro tablety a mobilní zařízení. (Březen 2016)

Snímek obrazovky mobilní a tabletové verze e-shopu.

18



KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU PROFIDJ

19



Modelování vývoje počtu objednávek v jednotlivých pololetích let 2012–2015. V polovině roku 2013 došlo k navázání spolupráce mezi ProfiDj a Shockworks. Od konce roku 
2013 byl spuštěn nový e-shop a dochází ke strmému růstu počtu objednávek v následujících letech.

ČASOVÁ OSA
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Shockworks s.r.o.
Nové sady 2,
Brno 602 00
Czech republic 

info@shockworks.eu
(+420) 511 145 718


