TRVALÉ UMÍSTĚNÍ "komerční" SLUŽBY
+
ROČNÍ DOPORUČENÍ na službu u výletů
Komu je toto určeno?
- všechny druhy podnikání a služeb v cestovním ruchu = ubytování, stravování, sportovní zařízení, bazény,
lyžařská centra, dětská centra, půjčovny sportovního vybavení (lodě, lyže, kola, ...), regionální služby a
obchůdky, atd. ... tedy vše co je podnikání a mohou využít výletníci v daném regionu
Co je TRVALÉ UMÍSTĚNÍ a kde bude služba na webu umístěna?
- jedná se o vytvoření 1 článku na 1 službu za poplatek níže, který bude na webu umístěn trvale + bude trvale
umístěn do mapy výletů s příslušnou ikonkou
- článek lze v průběhu upravovat, doplňovat či i smazat na přání zadavatele, a lze přidávat pod článek
komentáře
- článek bude trvale umístěn v příslušném okresu - fóru "Ubytování / Restaurace / Zábava / Sport / Koupání a
další užitečné možnosti na ...", například:

- krátce se zobrazí na homepage ve výpisu nových výletů
- na Facebooku Tipykamnavylet.cz bude naplánován 1x FB post na tento článek
Co je ROČNÍ DOPORUČENÍ na službu u výletů?
- po umístění trvalého článku si může zadavatel zaplatit službu ROČNÍ DOPORUČENÍ na službu u výletů
- zvolí si jakýkoli výletní cíl (komerční i nekomerční) z webu, a zde bude do textu výletu přidáno přirozené
slovní doporučení k využití služby s odkazem na článek služby
- slovní doporučení bude mít nezávislý charakter bez superlativů, aby bylo přirozenou součástí textu výletního
cíle, například Penzion IDA si zvolí často navštěvovaný výletní cíl "Boubín" a text bude vypadat takto:

- zadavatel platí dle ceníku níže cenu za 1 rok umístění tohoto doporučení, před uplynutím vás budeme
kontaktovat, zda chcete doporučení prodloužit či ne

Jak postupovat s realizací?
1) Zaslat na e-mail info@tipykamnavylet.cz objednávku "komerční služba"
2) Zaslat zadání (text + fotografie/PDF)
- název služby
- popis služby
- adresa a kontaktní info (www, mail, telefon, Facebook, ...)
- obrázky či leták v PDF
- materiál (texty i obrázky) můžeme, s vaším souhlasem, také použít z vašeho webu
- určit datum a čas zveřejnění Facebook postu
3) Pokud chcete ROČNÍ DOPORUČENÍ služby
- zvolit si výletní cíle (odkazy) kam přidat doporučení
- můžete slovně navrhnout jak má doporučení vypadat (bez superlativů, aby bylo přirozené)
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 na web
- bude naplánován Facebook post
Ceník
Trvalý článek služby na našem webu + ikonka v mapě = jednorázová cena 600 Kč
1 - 5 ROČNÍCH DOPORUČENÍ = cena 150 Kč/1 doporučení
6 a více ROČNÍCH DOPORUČENÍ = cena 100 Kč/1 doporučení
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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