BANNEROVÁ REKLAMA
v podpisu moderátora/redaktora

O co jde, kde bude bannerová reklama vidět?
- každý moderátor nebo redaktor píše nové tipy na výlety či komentáře k již vloženým výletům a každému se
pod všemi příspěvky zobrazuje tzv. "podpis" pod příspěvkem
- právě do "podpisu příspěvku" je možné přidat reklamu = banner
- pak se tento banner bude zobrazovat pod všemi příspěvky daného moderátora/redaktora
- fungujeme většinou 1 moderátor = 1 kraj, ale někteří moderátoři mají více krajů
- redaktoři píší zcela volně do celého webu
- defaultně je nastavena reklama Google Adsense, ukázka, kde se reklama zobrazuje:
Např. moderátor Omerta a jeho příspěvek https://www.tipykamnavylet.cz/socha-kane-smo-17-tri-studnezadne-vstupne-3141

Jakého moderátora/redaktora si pro reklamu vybrat?
- to už je na vás
- na tomto odkazu najdete seznam všech moderátorů a redaktorů
- na tomto odkazu si můžete srovnat moderátory/redaktory podle počtu přidaných příspěvků na web
Jaký má být formát reklamy?
- potřebujeme banner, který bude plně responzivní či nastavíme 100 % šířku banneru
- jpg, png, gif či kód/script respozivního banneru
- je možné využít reklamní prostor i pro textovou reklamu či kombinaci textu a banneru

Jak postupovat s realizací?
1) Zaslat na e-mail info@tipykamnavylet.cz objednávku "banner v podpisu moderátora/redaktora"
2) Zaslat u jakého moderátora/redaktora máte zájem mít reklamu
3) Zaslat grafiku/kód s URL, kam odkazovat
Co bude následovat?
- bude vám zaslána faktura dle ceníku níže se splatností 14 dní / pro Slovensko údaje pro platbu v EUR
- banneru bude nastaven do podpisu
Ceník
Cena bez DPH je silně subjektivní = určuje si příslušný moderátor/redaktor. Obecné doporučení ceny
reklamy za 1 rok je 10 Kč za 1 příspěvek na webu.
Např. moderátorka "iris" má na webu aktuálně třeba 456 příspěvků = roční cena je 4560 Kč
100 % z této ceny je odměnou příslušného moderátora/redaktora
Objednávky a materiál zaslat na e-mail: info@tipykamnavylet.cz
Dotazy na stejném e-mailu či na tel. +420730686536
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