
ZVÝRAZNĚNÍ  
"VÝLETNÍHO CÍLE"  

 
 

Komu je toto určeno? 
- pro všechny komerční i nekomerční výletní cíle vložené do webu a mapy 
 
Co je ZVÝRAZNĚNÍ, co obsahuje, jaká je cena? 
- již vložený výletní cíl je možné "zvýraznit", tedy zviditelnit na webu i v mapě 
- jsou tři varianty zvýraznění: 
 
1) DŮLEŽITÝ ČLÁNEK 
- výlet se zobrazuje stále a vždy nahoře v seznamu výletů okresu (ikonka s vykřičníkem) 
- vložení do mapy s výraznější oranžovou ikonkou 
- 3x ročně prezentace výletu na FB 
- cena: 600 Kč bez DPH na 1 rok 
 

 
 
2) DOPORUČENÝ ČLÁNEK 
- výlet se zobrazuje stále a vždy v seznamu výletů okresu v horní části nad běžným seznamem s označením 
DOPORUČENÉ VÝLETY (ikonka s íčkem) 
- vložení do mapy s výraznější oranžovou ikonkou 
- 5x ročně prezentace výletu na FB 
- cena: 1200 Kč bez DPH na 1 rok 
 

 
 
3) TOP DOPORUČENÝ ČLÁNEK (max. 5 výletů na webu) 
- stejné jako DOPORUČENÝ ČLÁNEK, ale takto se zobrazuje globálně na celém webu ve všech fórech krajů a 
okresů i dalších částech webu 
- vložení do mapy s výraznou červenou ikonkou 
- 10x ročně prezentace výletu na FB 
- cena: 10000 Kč bez DPH na 1 rok 
 



 
 

 
 
Jak postupovat s realizací? 
 
1) Zaslat na e-mail info@tipykamnavylet.cz objednávku "zvýraznění výletu" 
2) Vyberte si druh zvýraznění 
 
Co bude následovat? 
 
- bude vám zaslána faktura dle ceníku výše se splatností 14 dní / pro Slovensko údaje pro platbu v EUR 
- na webu a mapě bude vše upraveno dle popisu zvýraznění 
- budou naplánovány Facebook posty 
 
Ceny jsou platné 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 
 
Jiří Hejsek, Palackého 532, 398 11 Protivín - IČ: 72167505 - DIČ: CZ7807161593 
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