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Charakteristika webu:

Web byl spuštěn v srpnu roku 2010. Tématicky se věnuje výhradně oblasti tetování. Obsahuje
odborné texty, galerii motivů tetování a katalog tetovacích salónů z celé České republiky,
přehledně tříděný dle krajů.
Web má vzrůstající návštěvní tendenci s cca. 45.000 návštěvami měsíčně. Návštěvníci si
prohlédnou v průměru 235.000 stránek. Průměrná doba na webu strávená je 3:26 min. Web 
má vybudován stabilní pozice ve vyhledávání v obou velkých vyhledávačích (seznam.cz a
google.cz). Na mnoho klíčových slov (z našeptávačů) se umísťuje na předních pozicích.

Reklamní možnosti:

a) v katalogu tetovacích salónů:  

základní zápis (současný) – pozice či existence záznamu firmy v katalogu není
žádným způsobem garantována. Pokud je záznam již v katalogu veden, je tato ničím
negarantovaná varianta poskytována zdarma.

základní zápis (nový) – je možný zřídit pouze formou placeného zápisu.

placený zápis – tento typ záznamu je garantován. Nemůže být z katalogu odstraněn a
je garantováno, že se zobrazuje před všemi základními (neplacenými) záznamy. Je
tedy výrazně zvýhodněna jeho pozice při vyhledávání v katalogu. Cena je: 2 Kč / den,
tj. 730,- Kč / rok + DPH. Objednat lze pouze na celý rok či dva dopředu.

exkluzivní zvýhodnění – tento typ záznamu je garantován. Garantována je jeho
existence a zvýhodněně provedené zobrazování, dále jeho pozice zcela nahoře, před
základními i placenými zápisy, dále max. počet těchto prodaných zvýhodnění 3 na kraj
i titulní stránku katalogu. Znamená to tedy, že takové záznamy se mohou prodat max.
3 na daný kraj ČR (3 v každém z nich) a budou se vždy zobrazovat na první, druhé či
třetí pozici při vyhledávání v kraji, přičemž tyto pozice si budou pravidelně všechny tři
prodané záznamy střídat. Všechny prodané zvýhodnění ve všech krajích se budou
střídavým způsobem zobrazovat také na titulní stránce celého katalogu, v sekci Česká
republika. Záznamy budou v rámečku, podbarvené, jasně viditelné a zvýhodněné proti
ostatním. Přímo v seznamu bude nadstandardně uveden také odkaz na vaší WWW
stránku a to přímý, bez prolinku na náš systém.
Cena je: 10 Kč / den, tj. 3650,- Kč / rok + DPH. Objednat lze na půl roku a jeden rok.

http://www.katalog-tetovani.cz/


      b)   textová či grafická reklama na webu:

individuální pozice, formáty i ceny, vše dle poptávky klienta – dohodou
kontaktujte nás

Web provozuje :

Viktor Bílek – MediaWeb
IČ: 725 71 845
jsme plátci DPH
e-mail : reklama@mediaweb.cz

V případě zájmu o některý druh reklamy nás prosím kontaktujte se svou poptávkou na výše
uvedeném e-mailu. Pro věškerá tvrzení je k dispozici originální Google Analytics PDF export.
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