TRVALÉ UMÍSTĚNÍ
"KOMERČNÍHO VÝLETNÍHO CÍLE"
na web + ikonka do mapy výletů
Komu je toto určeno?
- všechny "komerční" výletní cíle, kde je vstupné 51 Kč (2,01 EUR) a více, mimo služeb
Co je TRVALÉ UMÍSTĚNÍ a kde bude výletní cíl na webu umístěn?
- jedná se o vytvoření 1 článku na 1 výletní cíl 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 (například aktuality, akce ve výletním cíli, apod.)
- článek bude trvale umístěn v příslušném okresu, například:

- krátce se zobrazí na homepage ve výpisu nových výletů
- na Facebooku Tipykamnavylet.cz bude naplánován 1x FB
post na tento článek
Ukázka naplánovaného Facebooku postu:
Jak postupovat s realizací?
1) Zaslat na e-mail info@tipykamnavylet.cz objednávku
"komerční výlet"
2) Zaslat zadání (text + fotografie/PDF)
- název výletního cíle
- popis výletu
- 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
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 komerčního výletu na našem webu + ikonka v mapě = jednorázová cena 600 Kč
Cena je uvedena v Kč bez DPH (jsme plátci DPH), pro Slovensko kurz 25 Kč/EUR.
Cena je platná od 1.1.2018, změna cen v budoucnu možná s ohledem na vývoj návštěvnosti.
80 % z této ceny 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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