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Věc:  Referenční dopis. 
 

Jako zakladatel a ředitel obecně prospěšné společnosti jsem se osobním dopisem obrátil na 
jednatele společnosti eBrána Ing. Janků s prosbou o sponzorskou spolupráci při vytvoření moderní 
a intuitivní webové prezentace která by prezentovala naší neziskovou činnost, a kterou bychom si 
mohli nadělit si k 15. výročí vzniku naší společnosti. Při předložení žádosti jsem byl také motivován 
informací o filantropické aktivitě Ing. Janků v Pardubickém kraji, která velmi úspěšně podporuje 
dobré jméno projektům značky ebrana.cz. Do této doby nám internetovou presentaci zajišťovala 
samostatně pracující osoba. Internetové stránky byly vytvořeny za velmi nízké náklady a jejich 
úroveň a způsob údržby byl na úrovni odpovídající ceně. Následně jsme byli osloveni 
marketingovým oddělením společnosti eBrána s velmi atraktivní nabídkou vytvoření rozsáhlé 
webové prezentace za velmi výhodných finančních podmínek. 

S nabídnutou formou spolupráce při tvorbě prezentace a částečným sponzorským plněním na 
celkových nákladech projektu jsem bez váhání souhlasil a byl to dobrý počin k oslavě 15. výročí 
existence obecně prospěšné společnosti. Získali jsme skutečně profesionálního partnera, který 
nám vytvořil prezentaci na vysoké úrovni s jednoduchou ovladatelností redakčního systému 
WebArchitect a tím i informační aktuálnost. Zajišťuje nám i webhosting a následnou perfektní a 
profesionální péči o internetové stránky. 

Rádi využíváme kvalitní technické podpory v situacích, kdy se administrátor obsahu webové 
prezentace dostane do slepé uličky. A v poslední době jsem s povděkem uvítal pestré možnosti 
školení a vzdělávání našich zaměstnanců v oblasti elektronické komunikace. Skutečně kvalitní a 
přínosné bylo školení e-mail marketingu a vytváření newsletterů. 

Nejen jako pardubický patriot, ale i jako bývalý programátor a počítačový grafik velmi 
doporučuji moderní, profesionální a dostupné produkty společnosti eBrána. 

 
Děkuji pracovníkům eBrána s.r.o. 
 
V Pardubicích v srpnu 2014 
 
Luděk Nevoral 
ředitel SPID handicap, o.p.s. 
www.vozickari.cz 
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