Reklamní balíček pro firmy „ MŮJ PROSTOR“

Zkušebních šest měsíců zdarma a poté garantovaný fixní roční poplatek na tři roky.
Pro zjištění kvality našich služeb Můj web a Můj post mají obce šest měsíců zdarma.

Rozsah realizace reklamy po dobu zkušebních šest měsíců: 0,- Kč
Můj web - Webové stránky JIHOČESKÝ VENKOV (roční návštěvnost cca 58 tis. osob, sezónní průměr téměř 7.000 tis. osob měsíčně)
✓ umístění profilu a nabídky firmy do katalogu JIHOČESKÉ FIRMY
✓ záznam firmy do interaktivní mapy
✓ uvedení firemních novinek v aplikaci Aktuality nebo Akce (1x)
+ Mobilní aplikace V OBRAZE (celorepublikově více než 100 tis. instalací app)

Můj post - Facebookový a Instagramový profil JIHOČESKÝ VENKOV (počet organicky sledujících téměř 7.200 tis. osob)
✓ upoutávka na nabídku firmy (1x)
✓ uvedení firemních novinek (1x)

Rozsah realizace reklamy následující tři roky: 5.000,- Kč/rok
Pokud umístíte naše logo na váš web dostanete slevu 500 Kč na první platbu.
Můj web - Webové stránky JIHOČESKÝ VENKOV (roční návštěvnost cca 58 tis. osob, sezónní průměr téměř 7.000 tis. osob měsíčně)
✓ umístění profilu a nabídky firmy do katalogu JIHOČESKÉ FIRMY
✓ záznam firmy do interaktivní mapy
✓ uvedení firemních novinek v aplikaci Aktuality nebo Akce (3x ročně)
+ Mobilní aplikace V OBRAZE (celorepublikově více než 100 tis. instalací app)

Můj post - Facebookový a Instagramový profil JIHOČESKÝ VENKOV (počet organicky sledujících téměř 7.200 tis. osob)
✓ upoutávka na nabídku firmy (2x ročně)
✓ uvedení firemních novinek (2x ročně)

Pro on-line objednávku služeb prosím klikněte ZDE.
Platnost od: 11. 11. 2021
Jihočeský venkov, z.s., Chelčice 146, 389 01 Vodňany
kancelar.jihoceskyvenkov@gmail.com

+420 770 684 104

info@jihoceskyvenkov.cz

DALŠÍ NABÍDKY SLUŽEB:
Naše provize z prodeje: Zkušební 6 měsíců 12 % a poté 8% (žádné jiné další platby)
Můj E-SHOP - Služba mi vytvoří vlastní profil na e-shopu JIHOČESKÝ VENKOV.
Pro prodej zboží, dárkových poukázek/voucherů na zboží a služby včetně ubytování.
Podporuje platbu internetbankingem a dopravu zprostředkovanou Českou poštou a Zásilkovnou.
Peníze dostanete do 5 dní od prodeje.
Zvýhodněné podmínky pro dlouhodobé partnery.

Naše provize z prodeje pouze: 5 % (žádné jiné další platby)
Můj E-VSTUP - Služba mi vytvoří prostor a technické zázemí pro prodej vstupenek na e-shopu JIHOČESKÝ VENKOV.
Nabízí moderní ekologickou distribuci vstupenek formou QR kódů do e-mailové schránky.
Peníze dostáváte již během předprodeje.

Moje grafika - Cena od: 2.000,- Kč
Zpracování kompletních grafických podkladů.
Moje video - Cena od: 5.000,- Kč
Zprostředkování natočení promo videa.
Moje kampaň - Cena od: 1.000,- Kč
Zpracování a publikování placené kampaně na sociální síti Facebooku.
Moje Photostories- Cena od: 3.000,- Kč
Zpracování a publikování Photostories pro sociální sítě Facebook a Instagram.

Pro on-line objednávku služeb prosím klikněte ZDE.

KDO? JÁ! Je určeno pro ubytovatele, gastroprovozy a místní producenty a služby.
PROČ? Protože JSEM Z JIHOČESKÉHO VENKOVA.
Zde podnikám a žiju, těžím z dispozic jihočeského venkova a chci se podílet na uchování jeho kvalit a
sdíleném posilování jeho hodnot a vlastního byznysu!
JAK?

Služba Můj web mi vytvoří VLASTNÍ VIRTUÁLNÍ PROSTOR na sdíleném webu JIHOČESKÝ VENKOV.
Zde budu mít svůj profil a záznam v interaktivní mapě (a navážou se na mně produktové nabídky a typy na
turistické zážitky). Zde mohu opakovaně zveřejňovat aktuální nabídky v sekci Aktuality nebo Akce, které se
zobrazují i v mobilní aplikaci V OBRAZE.
Služba Můj post vytváří příspěvky na Facebooku a Instagramu Jihočeský Venkov, který sledují tisíce lidí.

CO?

Profil firmy a značku na interaktivní mapě, PROMO-avíza mých nabídek a akcí i jejich EFEKTIVNÍ sdílení.

KDY?

Celoročně, S AKCELERACÍ před sezónou nebo před mými promo-nabídkami.

ZAČ?

JEDNORÁZOVĚ, roční poplatek dle platného ceníku.

