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ZVIDITELNĚTE SVOU FIRMU NA NAŠEM PORTÁLE!
Uvažujete nad reklamní kampaní pro vaši firmu? Uvažujete jak zvýšit návštěvnost
vašich stránek či objednávek ve vašem e-shopu? Chcete, ať do vašeho podniku zamíří
více návštěvníků? V tom případě není nic jednoduššího, než inzerovat na našem
portále a zviditelnit tak svou firmu!
Portál letos slaví své 10. výročí a za tu dobu si vybudoval dominantní postavení
v českých vyhledávačích a také se těší velké oblibě u svých návštěvníků.
Cílem portálu je poskytovat obyvatelům nejen Severní Moravy a Slezska aktuální
informace o kulturním a společenském dění, dopravě, počasí a dalších důležitých
aktualitách.
Avšak dalším důležitým cílem je popularizace internetových stránek firem nejen ze
Severní Moravy a Slezska. Portál poskytuje informace o firmách, zvyšuje návštěvnost
a prestiž jejich internetových stránek a tím zefektivňuje prezentaci jejich činnosti a
obchodních nabídek.
-

Měsíčně návštěvníci portálu shlédnou průměrně 45 000 stránek
Denně sleduje 8 800 facebookových fanoušků novinky portálu na facebooku
(http://www.facebook.com/severni-morava)
Každou středu je doručen na 1 200 vyžádaných e-mailovách adres newsletter
s aktualitami
Denně vkládány nové a aktuální informace ze Severní Moravy a Slezska na
facebookový profil a webový portál

Možnost propagace:
-

Formou bannerové reklamy
Publikace PR článků, tiskových zpráv
Zadávání akcí do kalendáře akcí portálu
Přednostní výpis zadaných akcí – zveřejnění akce na hlavní straně v sekci
„Doporučené akce“
Zveřejnění reklamy v automaticky rozesílaném newsletteru
Prezentace na sociální síti Facebook (soutěže, zveřejnění akcí, fotografií, video,
PR články apod.)
Pop Up na hlavní straně
Výpis akcí v okolí ze stránek portálu na stránkách firmy
SMS soutěže a mnoho dalších možností
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Jaký je typický návštěvník portálu www.severni-morava.cz?

80% návštěvníků má trvalé bydliště na území Severní Moravy a Slezska
35 % návštěvníků je ve věku 35 – 44 let
25% návštěvníků je ve věku 15 – 24 let
15 % návštěvník je ve věku 25 – 34 let
25% návštěvníků je ve věku 45 a více
60% návštěvníků je středoškolského vzděláni
22% návštěvníků je vysokoškolského vzdělání
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Nabídka propagace:
Reklama bannerem na hlavní straně (slideshow) s
odkazem na stránky partnera

3 400 Kč bez DPH/ měsíc

Zápis v katalogu firem v příslušné sekci s
přednostním výpisem

1 000 Kč bez DPH/ rok

Reklama bannerem v pravém pruhu – reklama se
zobrazuje na všech stránkách cena

3 100 Kč bez DPH/ měsíc

PR článek na hlavní straně portálu v sekci „Aktuality“
2 000 Kč bez DPH/ měsíc
či „Zajímavosti“ s četnostní 4 PR články za měsíc
Propagace partnera na facebooku (vkládání fotek,
možnost soutěží, PR článků) s četnostní 4 propagace 1 900 Kč bez DPH/ měsíc
za měsíc
Propagace formou newsletteru (zasílán každou
středu na 1 200 vyžádaných adres)

1 500 Kč bez DPH/ měsíc

Reklama ve fixním pruhu (fixní pruh se zobrazuje na
všech stránkách portálu)

3 300 Kč bez DPH/ měsíc

Přednostní výpis akcí (akce jsou zobrazovány na
hlavní straně)

1 500 Kč bez DPH/ měsíc

Reklama v submenu (logo, zveřejnění akce)

1 500 Kč bez DPH/ měsíc

- Ostatní formy reklamy dohodou
- při uzavření rámcové smlouvy 20% sleva
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Nabídka zápisu do katalogu firem:
Dovolte, abychom Vám nabídli prezentaci Vaší firmy na informačním a kulturním
portále pro Severní Moravu a Slezsko www.severni-morava.cz .
Cílem je popularizace internetových stránek firem ze Severní Moravy a Slezska a tím
usnadnit vyhledávání pro běžné uživatele. Měsíčně je uživateli zobrazeno nad 45 tisíc
stránek.
Zápisem do katalogu firem získává firma také mnoho dalších výhod:
- Uveřejnění v katalogu firem na www.severmi-morava.cz
- Lepší vyhledávání firmy přes vyhledávače seznam a google
- 3x během roku zveřejnění firmy v newsletteru zasílaném na 1 200 vyžádaných adres
(newsletter je odesílán každou středu a termín uveřejnění je vždy konzultován s danou
firmou)
- 1x během roku zveřejnění firmy pomocí banneru v newsletteru (možnost také
zveřejnění konkrétní akce konané firmou apod.)
- Pravidelně 2x za měsíc bude katalog firem zveřejňován na facebookových stránkách
portálu, kde je bezmála 9 000 fanoušků.
- Zápisem do katalogu firem získává firma možnost využití slev u našich partnerů a
firem zapsaných v katalogu firem (např. firma SE-MO Data s.r.o. poskytuje slevu na
své webové a programátorské služby)
- Firma má také možnost poskytnout nám svůj např. slevový poukaz (např. 2 +1
zdarma, 10 % sleva apod.), který využíváme při dalších jednáních s našimi partnery a
klienty a prezentujeme tak Vaší firmu
- V katalogu lze uveřejnit veškeré informace dle Vašeho přání, logo firmy a případné
fotografie
Cena ročního zápisu: 1 000 Kč bez DPH/ rok
Chcete i vy inzerovat na portále? Kontaktujte nás na telefonu 607 090 878
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