CENÍK INZERCE

Provozuje:
Affiliate Agency s.r.o.
Za Pazdernou 1746, 39701 Písek
IČ: 04731816

Články
Druh služby

Cena vč. DPH

Profesionální sepsání článku (obvykle 2 – 4 NS)

1000 Kč

Všechny články píše profesionální copywriterka s dlouholetou praxí.
Jsou možné různé formy sepsání článku. Níže naleznete několik nápadů, kterými se můžete inspirovat.
1. V případě, že chcete promovat nějaký svůj produkt/službu, tak naše copywriterka napíše nezávislou
recenzi a bude brát v úvahu informace, které jí dodáte.
2. Další oblíbenou metodou je napsat článek o nějakém problému a Váš produkt/službu nabídnout jako
vhodné řešení.
3. Pokud znáte různé konkurenční produkty/služby té Vaší, tak je možné sepsat obsáhlý článek, kde
budou podrobně rozepsány jednotlivé/výhody a přínosy pro zákazníka.
Toto jsou pouze nápady na možnou propagaci. Můžete přijít i s vlastním zadáním, které s Vámi
prokonzultujeme a následně necháme zpracovat.

Druh služby

Cena vč. DPH

Publikování článku

600 Kč

Publikujeme Vámi dodaný článek. Ten však musí mít parametry, na kterých se dohodneme. Chceme u
nás v magazínu pouze kvalitní obsah, který má přidanou hodnotu pro čtenáře.

Druh služby

Cena vč. DPH

AKČNÍ CENA: Sepsání + publikování článku

1200 Kč

Speciální akční cena pokud si od nás objednáte sepsání článku i jeho publikaci u nás na magazínu.

Druh služby

Cena vč. DPH

Umístění odkazu do staršího článku

350 Kč / článek

Pokud u nás na webu je již článek, který odpovídá Vašim představám a chtěli by jste z něj odkaz, tak je
možné do tohoto článku odkaz umístit. Toto je velice efektivní linkbuildingová metoda.

Druh služby

Cena vč. DPH

Sidewide odkaz

500 Kč / měsíc

Starší a oblíbená technika linkbuildingu, která má stále smysl. Při publikaci odkazu Vám garantujeme,
že na webu nebudou více jak 2 další sidewide odkazy, aby byl efekt pro Vás co největší. Doporučená
doba uveřejnění odkazu jsou alespoň 3 měsíce.

Bannery
Nabízíme Vám například tyto reklamní plochy spolu s doporučenými velikostmi bannerů:

Dále u nás můžete inzerovat velikosti bannerů:
•
•
•

300x1050px
970x250px
970x90px

Všechny velikosti bannerů v naší nabídce jsou většího formátu, protože takové bannery jsou zpravidla
účinnější. Je možné využít jak klasické obrázkové bannery, tak i .GIF nebo HTML5 formáty.
Cena je vždy individuální a kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu nebo telefonu níže.
Minimální objednávka je na jeden měsíc.

Emaily
Máme vlastní emailovou databázi, která čítá 3000+ kontaktů. Nejedná se o žádnou koupenou databázi
nýbrž naší vlastní. Návštěvníci se do ní přihlásili buď dobrovolně a nebo například výměnou za stažení
ebooku, vánočních přání, receptů apod.
Na databázi nejsou téměř vůbec posílané žádné nabídky produktů nebo služeb. Pouze hodnotné
informace podobě nového obsahu na webu.
Open rate se pohybuje v řádu 30 – 50% u každé rozesílky. Vše však záleží na předmětu, vhodném
načasování a obsahu emailu.
Umíme pro Vás vytvořit šablonu a obsah emailu na míru přímo pro Váš produkt/službu. Cena je vždy
individuální a začíná od 2000 Kč za vytvoření HTML šablony a obsahu emailu.
Pouze rozeslání emailu na naše kontakty je také individuální záležitostí a kontaktujte nás prosím přes
kontakt níže pro bližší informace. Cena obvykle začíná na 1000 Kč / rozesílka. Platí zde to samé jako u
obsahu. Preferujeme kvalitní a přínosné emaily pro naše čtenáře. Žádný spam.

Kontakt
milan@vanocnisen.cz
774 206 092

