Znatemapu.cz | Možnosti inzerce
Reklama a zvýhodněné zápisy na znatemapu.cz
Zápisy objektů
1. Zápis ZÁKLAD
Aktuální zápis, který má každý objekt.
a. krátký popis objektu (do 300 znaků)
b. kontakty (poštovní adresa, www stránky, e-mail, telefon – po jednom kontaktu
každého typu)
c. maximálně 3 fotografie
d. umístění na mapě s vyznačením
e. turistické tipy, stravování, zábava a sport v okolí
Cena: ZDARMA
2. Zápis PLUS
Delší popis objektu s aktuálním ceníkem a zvýhodněným řazením. Poptávkový
formulář pro vaše zákazníky.
a. vše jako zápis základ a navíc…
b. kompletní kontakty (telefony, e-mail – i více)
c. poptávkový formulář odeslaný na váš e-mail (za odeslání poptávky nic
neplatíte, nebereme si provize z objednávky)
d. aktuální ceník (zveřejníme do 2 pracovních dnů od zaslání)
e. přednostní výpis v kategorii před zápisy zdarma (např. mezi penziony)
f. vlastní popis objektu (změníme do 2 pracovních dnů)
g. statistika návštěvnosti na e-mail
h. až 10 fotografií objektu
i. bez reklamy v textu
Cena: 3 900 Kč / rok
3. Zápis EXTRA – garance první strany
Pro ty, kteří chtějí využít nejobsáhlejší turistický portál regionu Šumperska ve svůj
prospěch. Přednostní výpis v kategorii, přístup na stránky a vkládání aktuálních
nabídek a obsazenosti.
a. vše jako zápisy základ a plus a navíc…
b. zvýhodněný zápis – prvních 5 objektů v kategorii (např. penziony)
c. možnost úpravy textu o objektu (případně do dalšího pracovního dne po
zaslání) – popis objektu, ceník, aktuální nabídky, obsazenost
d. až 20 fotografií
e. přednostní výpis v kategorii před zápisy Základ a Plus
f. 2 reklamní články za rok
Cena: 5 900 Kč / rok
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Placené články
Chcete propagovat nový objekt? Pozvat návštěvníky na akci? Informovat o novém zboží,
slevové akci? Zveřejníme váš článek do Turistického zpravodajství a ponecháme jej na webu
navždy (na vaše přání jej můžeme i časově omezit).
Cena: 990 Kč / článek

Reklama na portále znatemapu.cz
1. Reklamní bannery a ikony
a. Reklamní banner STANDARD na podstránkách (do 30 KB)
Reklamní prostor v levém sloupci všech stránek kromě úvodní stránky a
interaktivních map. Maximálně 5 ikon pod menu v levém sloupci.
Statistika: 34 000 zobrazení / měsíc
Cena: 490 Kč / měsíc

2. Doplňkové práce – vytvoření banneru, článku
a. Vytvoření banneru
Zpracování vašich podkladů do grafického reklamního banneru.
Cena: 490 Kč / statický banner
Cena: 790 Kč / animovaný banner
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O znatemapu.cz
Na portále najdete více jak 1300 objektů výhradně okresu Šumperk z oblasti stravování,
ubytování, památek, tipů na výlety, míst v přírodě, kulturních a sportovních zařízení.
Webové stránky jsou obohaceny také o podrobné mapové podklady, u každého objektu je
orientační mapa a seznam nejbližších objektů v okolí. Návštěvníci stránek tak mohou
virtuálně cestovat po celém regionu. Cílem projektu je ukázat lidem krásy okresu Šumperk,
hlavním mottem je proto heslo „Neseďte doma, běžte ven.“
Propagace portálu
Webové stránky znatemapu.cz propagujeme na stránkách měst a obcí regionu (odkazy, ikony,
tiskové zprávy), reklamou na vyhledávači jízdních řádu (idos.cz) a na Seznamu.
Vytvořeny jsou rovněž tiskové materiály (průvodce regionem, letáky), které rozdáváme na
akcích, do schránek, do obecních novin, apod.
Návštěvnost portálu
Pro měření návštěvnosti používáme systém Google Analytics. V srpnu 2009 navštívilo portál
10 268 uživatelů, kteří si prohlédli 36 085 stránek a strávili na webu průměrně 2 minuty.
Zvýhodněné zápisy
Placené objekty jsou zvýrazněny ve výpisech např. hotelů, penzionů (viz první strana). Jsou
více navštěvované a pomocí poptávkového formuláře je kontaktují potencionální zákazníci.
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