WWW.TRUCK-PROFI.CZ
CENÍK A POSTUP PRO OBJEDNÁNÍ SLUŽEB
článek / inzerce / reklamní banner / katalog firem

A. ČLÁNEK – TÉMATICKÝ
OBSAH:

- článek informuje o tématu, které se nějakým způsobem dotýká nákladní
dopravy
- neobsahuje ceny služeb a výrobků; neobsahuje aktivní odkazy/link na
stránky zadavatele ani jiné společnosti
- má informační nikoliv obchodní charakter

POSTUP:

- obsah článku zašlete elektronicky ve formátu PDF nebo DOC na adresu
info@gallard.cz
- přiložte min. 1 fotografii ve formátu JPG/PNG/GIF v rozlišení min. 640 x
480 px (více jak 5 fotografií k článku pouze s individuálním odsouhlasením
redakce)

PUBLIKACE:

- článek postupně klesá a přesouvá se z hlavní stránky na další
- trvale k dispozici přes vyhledávací pole, nebo listování stránkami, popř.
vyhledáním přes menu, či kategorie nebo štítky

CENA:

1

ZDARMA

B. INZERCE - KOMERČNÍ ČLÁNEK
OBSAH:

- článek informuje o tématu, které se nějakým způsobem dotýká nákladní
dopravy
- může obsahovat informace i firmě, její činnosti, službách, propagovat
konkrétní sortiment včetně cenových relací
- může obsahovat aktivní odkazy/linky (ne na třetí strany)

PUBLIKACE:

- článek je 24 h publikován na hlavní stránce jako TOP (první)
- následující den klesá do kategorie SUBTOP (druhý, třetí čtvrtý)
- třetí den klesá níže s obsahem stránky
- je zařazen do kategorie v hlavním menu: NOVINKY, TIP NA ..
- trvale k dispozici přes vyhledávací pole, nebo listování stránkami, popř.
vyhledáním přes menu, či kategorie nebo štítky

POSTUP:

- obsah článku zašlete elektronicky ve formátu PDF nebo DOC na adresu
info@gallard.cz
- přiložte min. 1 fotografii ve formátu JPG/PNG/GIF v rozlišení min. 640 x
480 px (více jak 5 fotografií k článku pouze s individuálním odsouhlasením
redakce)

CENA:

- cena 1. článku = 400,- CZK
- cena dalšího článku je vždy ponížena o 20% slevu z ceny 1 článku (80,CZK)
- po vyčerpání pátého článku v řadě, v ceně 80,- CZK, se cena znovu
resetuje na základních 400,- CZK se stejným systémem slev (tedy první
článek 400, druhý 320, třetí 240, čtvrtý 160, pátý 80)
- zakoupení balíčku 5-ti článků (cena 1200,-) = sleva 10% = 1080,(ceny jsou vč. DPH)
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C. REKLAMNÍ BANNERY
TYP/CENA:

-

varianta A = velikost 348 x 348 pixelů = 700,- CZK /30 dnů

-

varianta B = velikost 348 x 174 pixelů = 500,- CZK /30 dnů

-

varianta C = velikost 348 x 87 pixelů = 300,- CZK /30 dnů

- balíček 6 měsíců /12 měsíců = slevy 15% / 20%
(ceny jsou vč. DPH)
POSTUP:

- banner zašlete ve formátu JPG/PNG/GIF v rozlišení podle zvolené
varianty na adresu info@gallard.cz

PUBLIKACE:

- bannery jsou umístěny v pravé části sidebaru na hlavní i všech dalších
stránkách
- aktivní odkaz/link na web stránku zadavatele
- banner je proměnlivý, může probíhat až 5 rotací různých zadavatelů

D. KATALOG FIREM
POSTUP:

- stáhněte si z našich stránek (horní lišta, katalog firem) „DATOVÝ LIST“
- vyplněný s přílohou Vašeho firemního loga, či fotografie zašlete na
adresu info@gallard.cz

PUBLIKACE:

- možnost provázání /link na web zadavatele
- trvalá bez časového omezení

CENA:

- ZDARMA (pro plně registrované uživatele vč. aktualizace dat)
- 200,- (vč. DPH)
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