JEDNORÁZOVÉ AKCE
+
FACEBOOK příspěvek
Co lze zveřejnit a propagovat?
- jednodenní, vícedenní či víkendové "jednorázové" akce / výlety
- různé jednorázové akce výletních cílů, měst, občanských sdružení, spolků, či firem
- charakter akce: výlet, turistika, závod, kultura, koncert, divadlo, slavnosti, soutěže, prezentace, ochutnávky,
apod., tématicky vhodné k našemu zaměření webu
Kde a jak bude "jednorázová" akce propagována?
- článek bude umístěn v příslušném kraji, fóru "Víkendové a jednodenní tipy na výlety a různé akce"

- krátce se zobrazí na homepage ve výpisu nových výletů
- po skončení akce bude článek přesunut do archivu výletů, ale bude stále trvale viditelný
- na Facebooku Tipykamnavylet.cz bude naplánován 1x FB post na tento článek
Příklad: https://www.tipykamnavylet.cz/19-5-2018-za-kvetouci-mesicnici-kamenicky-senov-1791

Naplánovaný Facebook post:
- reálně post na Facebooku osloví cca 35 - 70 %
našich FB fanoušků (skuteční a reální turisté/výletníci
získají převážně z placené reklamy Facebook či
přirozeně návštěvou stránky)
- k 6.4.2018 byl počet fanoušků FB 13580, aktuální
počet zjistíte ZDE
- je možnost placené Facebook reklamy (dle dohody)
s vhodným cílením, cenu Facebook reklamy
(Propagovat příspěvek) hradí inzerent v plném
rozsahu = doporučujeme vložit do reklamy cca 100 500 Kč, propagovaná akce nezávislou komunitou
výletníků má lepší výsledky, než když inzeruje autor
akce
Jak postupovat s realizací?
1) Zaslat na e-mail info@tipykamnavylet.cz
objednávku "jednorázového výletu"
2) Zaslat zadání (text + fotografie/PDF)
- název akce
- datum akce, čas začátku, případně konce
- kde se akce koná
- další informace (popis, doporučení, ...)
- kontaktní info (www, mail, telefon, Facebook, ...)
- obrázky či leták v PDF
- určit datum a čas zveřejnění Facebook postu
Co bude následovat?
- bude vám zaslána faktura dle ceníku níže se splatností 14 dní / pro Slovensko údaje pro platbu v EUR
- materiál bude přeposlán příslušnému moderátorovi kraje/okresu ke zpracování článku na web
- bude naplánován Facebook post
Ceník "jednorázových výletů"?
1 jednorázovka = cena 300 Kč
3 jednorázovky = cena 200 Kč/kus = 600 Kč *)
10 jednorázovek = cena 100 Kč/kus = 1000 Kč *)
*) pozn. objednané jednorázovky jsou platné k realizaci pouze daný kalendářní rok, pak propadají
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH (jsme plátci DPH), pro Slovensko kurz 25 Kč/EUR.
Ceny jsou platné od 1.1.2018, změna cen v budoucnu možná s ohledem na vývoj návštěvnosti.
80 % z těchto cen je odměnou příslušného moderátora kraje/okresu a 20 % jde na provoz webu.
Objednávky a materiál zaslat na e-mail: info@tipykamnavylet.cz
Dotazy na stejném e-mailu či na tel. +420730686536
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