
Ceník reklamy
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Jsme transparentní
Vždy víte, za co utrácíte své peníze a jakých 
výkonů dosahují Vaše reklamy na internetu.

Služby online marketingu

$

$

$

Efektivní struktura a obsah kampaně
- definujeme vhodnou strukturu kampaně, klíčová slova 
   a relevantní reklamní texty

Průběžná optimalizace
- nastavením kampaní práce nekončí, naopak je potřeba 
   provádět průběžný monitoring a optimalizaci kampaní
- kampaně nastavujeme vždy individuálně, proto je jejich 
   součástí neustálá analytická práce PPC specialisty, 
   který detailně zná potřeby Vaší společnosti a dokáže 
   jim přizpůsobit situaci na trhu, tím maximalizujeme 
   výkon a optimalizujeme náklady

Napojení na webovou analytiku
- napojíme Vám účet Adwords na statistiku návštěvnosti 
   webu, z této webové analytiky lze získaná data využít 
   k lepší optimalizaci webu

Nastavení měření konverzí
- nastavení a vytvoření konverzních kódů a vložení 
   do webu

Reporting naší práce
- každý měsíc vytváříme reporty zachycující vývoj Vašich 
   kampaní, nemusíte znát odborné termíny, reporty 
   reflektují Vaše požadavky

Vlastní účet
- každému klientovi nastavíme vlastní účet s přístupem
- využití stávajícího reklamního účtu

Nestojíme na místě
- nic se v online marketingu nemění tak rychle jako 
   sociální sítě. Víme, co se děje, a na změny umíme 
   rychle reagovat.

Nastavíme priority
- prodej, komunikace, reklamní kampaně. 
   To nejdůležitější uděláme nejdřív.

Najdeme správné fanoušky
- na množství nehrajeme, na aktivitu a zapojení ano. 
   Vaši fanoušci budou komentovat, sdílet a dávat „lajky“.

Facebook remarketing
- návštěvníky vašeho webu můžete oslovovat 
   opakovaně pomocí reklam na Facebooku. 
   Je to účinné, to nám věřte!

Velcí i malí u nás mají stejné místo
- nerozlišujeme, jestli u nás utratíte 10 nebo 100 tisíc 
   měsíčně. Co klient, to 100% péče.

1. Měsíc:
- analýza klíčových slov
- on page analýza webu
- off page analýza webu
- analýza top konkurence
- on page úpravy webu
- registrace do TOP katalogů
- nastavení reportingu

Další měsíce:
- sestavení content plánu pro články
- komunikace s klientem ohledně podkladů pro články 
   (body + foto/video) 
- linkbuilding pro web - získávání zpětných odkazů 
   z tématických diskuzích
- tvorba PR článků na základě content plánu
- publikace "užitečných" PR článků - návody, postupy, 
   doporučení
- linkbuilding pro PR články - propagace obsahu 
   v tématických diskuzích
- podrobný reporting pozic + návštěvnosti + přehled aktivit
- počet aktivit se může lišit v závislosti na ceně publikace, 
   případné potřebě rozšiřování obsahu webu / on page 
   optimalizaci webu

Buďte vidět tam, kde lidé hledají

S.E.O.

Harmonogram realizace kampaně 
bude upřesněn PPC specialistou.
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Harmonogram realizace kampaně 
bude upřesněn PPC specialistou.

Adwords
Analýza stavu účtu (PPC audit)
Tvorba online strategie pro Google Adwords
Prvotní založení a nastavení účtu
Nastavení dodatečných kampaní v průběhu spolupráce
Pravidelná měsíční správa reklamních kampaní

2 až 5 hodin
2 až 10 hodin

4 až 30 hodin
1 až X hodin
4 až X hodin

Facebook
Příprava a tvorba reklamních vizuálů
Prvotní založení a nastavení účtu
Nastavení dodatečných kampaní v průběhu spolupráceya
Pravidelná měsíční správa reklamních kampaní

2 až X hodin
4 až 30 hodin

1 až X hodin
4 až X hodin

Sklik
Analýza stavu účtu (PPC audit)
Tvorba online strategie pro systém Sklik
Prvotní založení a nastavení účtu
Nastavení dodatečných kampaní v průběhu spolupráce
Pravidelná měsíční správa reklamních kampaní

2 až 5 hodin
2 až 10 hodin

4 až 30 hodin
1 až X hodin
4 až X hodin

Mini facebook
Tvorba reklamního vituálu
Příprava reklamy a jednosměrné zacílení

1 hodina
0,5 hodiny

Mailing
Prvotní založení a nastavení účtu Mailchimp
Příprava šablony pro mailing
Nahrání databáze kontaktů
Pravidelná rozesílka

1 hodina
3 hodiny
2 hodiny

1 hodina na jednu rozesílku

Google Analytics
Základní založení 2 až 6 hodin

Google Moje Firma
Založení 2 hodiny

Audit
PPC audit (Facebook, Google Adwords, Sklik) 2 až 5 hodin

Hodinová sazba

1 250 Kč



Webovky na míru

Administrační rozhraní pro Váš web
Vývoj dalších funkcí na přání klienta

Weby na míru

2 500 Kč
850 Kč/hod.

Moderní design
- weby vždy navrhujeme tak, aby odrážely současné moderní trendy
- naše weby jsou responzivní. To znamená, že si skvěle rozumí se všemi typy zařízení, počítači i mobily

Kvalitní technické zázemí
- naše weby jsou připravené na SEO optimalizaci a kvalitní měření marketingových aktivit
- weby tvoříme v kombinaci programovacích jazyků C#, PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, Angular a dalších
- klademe důraz na vysokou bezpečnost

Rozšířený vývoj dalších funkcí

Diskový prostor
FTP
Počet e-mailových schránek
Diskový prostor pro e-maily
WebMail
POP3 / IMAP / SMTP / SSL/TLS
Maximální velikost databáze SQL Databáze
Počet databází
Dostupnost hostingu

Neomezený
ANO
Neomezený
5GB
ANO
ANO / ANO / ANO / ANO
MS SQL - 500 MB / MySQL - 1 GB
Neomezený
99,9 %

46 Kč/měs.
platba. min. 1 rok

Webhosting

Tvorba základního loga
Vytvoření moderního loga 
Logo ve formátech JPG, PNG, EPS (křivky) 2 500 Kč

od 4 000 Kč

Tvorba loga s logomanuálem
Vytvoření moderního loga s variantami pro různá pozadí
Logo ve formátech JPG, PNG, EPS (křivky)
Základní logomanuál, který Vám pomůže s používáním loga

500 Kč/hod.

Rozšířený branding
Návrh vizitek, základních letáků, brožur a pod.

Marketing

Moderní řešení
Díky moderním technologiím zajistíme, 
aby se Vaše nové stránky skvěle zobrazovaly 
na všech běžných zařízeních

1 250 Kč/hod.
Správa reklamních systémů
Správa reklamních systémů: Sklik, Facebook? Instagram, AdWords, Heureka a další

1 250 Kč/hod.
Konzultace online marketingu
Sestavíme pro Vás kompletní marketingový plán šitý na míru Vašemu podnikání.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Termín realizace zakázky 
bude upřesněn specialistou.



Získejte unikátní platformu 2GIS

45 mil. uživatelů celosvětově

110 tis. uživatelů v Praze

Jsme jedinou mediální agenturou, která do svých služeb zahrnuje 
vlastní informační systém jako exkluzivní, marketingový kanál.

V rámci objednávky dvou a více online propagačních kanálů 
v hodnotě  od 10 000 Kč získáváte navíc Mediálně Kontextový Banner 
nebo Videobranding, umístěný v našem systému.

Při objednávce jednoho online propagačního kanálu v hodnotě od 5 000 Kč
získáte navíc balíček All-Inclusive a Mini-logo na mapě zdarma.

Najít Vás ještě nikdy
nebylo tak snadné

Systém uživatelům...

umožňuje navigaci,
podává detailní informace o firmách
(sortiment, provozní doba, způsoby platby a další), 
vyhledá možnosti dopravního spojení v okolí

$

$

$

Benefit pro klienta 2GIS

Vážený kliente, máme pro Vás připravené následující odměny, 
pokud doplatíte zbytek správy kampaně dopředu, můžete 
si vybrat z následující nabídky odměn:

- Mediálně kontextový banner v online verzi 2GIS
- Zavedení nebo úprava v Moje firma na Google maps
- Zesílená priorita ve vybrané rubrice v systému 2GIS
- Vybraný banner v mobilní aplikaci 2GIS



Miřte přesně
Reklama v systému 2GIS se uživatelům zobrazí 
právě ve chvíli, kdy danou službu nebo produkt 
vyhledávají.

Balíček "All inclusive s prioritou"
Balíček v sobě zahrnuje:
Banner v rubrice s možností připojení do všech rubrik organizace a změny RM 
pro každou rubriku (PC)
Komentář v kartičce organizace (PC, Mobil a Online)
Inzerce ve výsledcích vyhledávání s možností připojení do všech rubrik organizace 
a změny RM pro každou rubriku (PC, Mobile a Online)
Priorita ve všech rubrikách
Reklamní odkaz v kartičce organizace (PC, Mobil a Online)
Inzerce v kartičce konkurenta (bonus) (PC, Mobil a Online)

2 000 Kč

Měsíční cena
Cena za období

Uvedené ceny jsou za 1 měsíc bez DPH.
Minimální doba spolupráce je 4 měsíce.

1 100 Kč

Posilující pozice k balíčku "All inclusive s prioritou"

Je situován na zvláštní ploše v levém dolním rohu 
obrazovky při zvolení rubriky na 2gis.cz.

Poskytnutí Objednavateli možnosti umístit v Profilu propagované organizace 
v Informačním systému Logo, „Akční tlačítko“ ***, Akce ****, Videozáznam nebo možnosti 
změnit barvu horního pole ***** či přidat obrázek na pozadí do horního pole v Profilu 
Propagované organizace v Informačním systému

Banner ve výsledcích vyhledávání (online verze)

450 KčLoga na mapě    (PC, Mobil a Online)

XXX 

Banner je zobrazován na volných plochách stránky 
s výsledky vyhledávání. 

Posílení Vaší pozice vůči inzerující konkurenci.

SMART banner v Online verzi

Zesílená priorita do jedné rubriky

2 300 Kč

Branding + Call to action **
950 Kč

Branding kartičky organizace s videem *
1 550 Kč

Kontextový banner je součástí výsledků vyhledávání, 
má tam zafixované 4. umístění a neovlivňuje je ani filtry 
ani geolokace uživatele.
Uživatel, který vyhledával Vámi zvolenou oblast podnikání, 
určitě si Vašeho inzerátu všimne!
V každé rubrice pouze jeden!

Banner ve výsledcích vyhledávání (mobilní verze) 10 000 Kč

875 Kč1. úrovně

1 750 Kč2. úrovně

2 275 Kč3. úrovně

2 800 Kč

3 350 Kč5. úrovně

4. úrovně

Mediální položky - Online verze
Banner na úvodní obrazovce 3 500 Kč
Banner na úvodní stránce (s videem)

4 200 Kč

Služby 2GIS online



Buďte o krok napřed
Díky exkluzivním položkám posílíte efektivitu Vaší 
reklamy ve 2GIS a získáte náskok před 
konkurencí.

Uvedené ceny jsou za 1 měsíc bez DPH.
Minimální období objednávky jsou 4 měsíce.

Reklamní článek (do 120 kB) 1 000 Kč

1 700 KčBanner v okně mapy

1 750 Kč
Banner pod oknem adresáře

Exkluzivní položky

Exkluzivní položky

XXX

Logo na mapě

Upozornění
dle zákona
o reklamě

Banner ve výsledcích vyhledávání (mobilní verze)

1 140 Kč

580 KčLogo na mapě v jedné rubrice 3. úrovně

1 100 KčLogo v rubrice 1. úrovně

1 525 KčLogo ve všech rubrikách 3. úrovně

2 600 Kč

2 300 Kč

2 500 Kč

Viditelný pro všechny uživatele v okamžiku spuštění programu. 
Největší reklamní plocha ve 2GIS. V ceně je zahrnut reklamní článek.

Banner na úvodní obrazovce

Objeví se po spuštění programu a zůstává na monitoru počítače 
do okamžiku vyhledávání v informačním systému. Vidí jej všichni 
uživatelé 2GIS nezávisle na tom, co se chystají v adresáři hledat.

Banner - mrakodrap

Viditelný pro všechny uživatele v okamžiku uzavření programu.
Banner na finální obrazovce

2 160 Kč

EVL Šperky
EVL Diamonds & Garnet je klenotnictví s dlouhodobou 
tradicí. Na trhu se šperky působíme již od roku 1993. 
Naše prodejny se nacházejí na lukrativních místech.  
Najdete nás v srdci metropole Jižních Čech v Českých 
Budějovicích, tak i malebné ulici Latrán velmi 
romantického Českého Krumlova. 

Viditelná pro všechny uživatele v okamžiku náhledu před tiskem 
nebo při tisku mapy.

Reklama v tištěném výstupu

Služby 2GIS offline



1 500 Kč

3 000 Kč

3 750 Kč

50 Kč

Reklama v profilech partnerů

Buďte o krok napřed
Díky exkluzivním položkám posílíte efektivitu Vaší 
reklamy ve 2GIS a získáte náskok před 
konkurencí.

Uvedené ceny jsou za 1 měsíc bez DPH.
Minimální období objednávky jsou 4 měsíce.

Reklama organizace v kartičkách partnerů až do 10 adres

Reklama organizace v kartičkách partnerů až do 30 adres

Reklama organizace v kartičkách partnerů až do 50 adres

Reklama organizace v kartičkách partnerů více než 50 adres

2 250 Kč

4 500 Kč

5 625 Kč

75 Kč

Reklama organizace v kartičkách partnerů Premium až do 10 adres

Reklama organizace v kartičkách partnerů Premium až do 30 adres

Reklama organizace v kartičkách partnerů Premium až do 50 adres

Reklama organizace v kartičkách partnerů Premium více než 50 adres

Komentář k organizaci v profilu partnera;
Mikrokomentář k organizaci v profilu partnera;
Tlačítko pro přepnutí na seznam partnerů;
Reklamní blok v profilu partnera

Komentář k organizaci v profilu partnera;
Mikrokomentář k organizaci v profilu partnera;
Tlačítko pro přepnutí na seznam partnerů;
Reklamní blok v profilu partnera;
Akční tlačítko*** v profilu partnera



* Pozici „Branding kartičky organizace s videem“ lze koupit v případě, že máte dříve podepsaný 
Objednávkový formulář na pozici "Balíček "All inclusive s prioritou"" ("Balíček "All inclusive s prioritou", 
půlrok", "Balíček "All inclusive s prioritou", rok") , nebo při podepsání nového Objednávkového formuláře 
současně obsahujícího pozici "Balíček "All inclusive s prioritou"" ("Balíček "All inclusive s prioritou", půlrok", 
"Balíček "All inclusive s prioritou", rok") . Pozici „Branding kartičky organizace s videem“ nelze koupit 
samostatně bez zakoupené pozice "Balíček "All inclusive s prioritou"" ("Balíček "All inclusive s prioritou", 
půlrok", "Balíček "All inclusive s prioritou", rok") . Rubriky pro umístění Loga, „Akční tlačítka“, Akcí a Videozáznamů 
v profilu Propagované organizace v Informačním systému se určují dle rubrik umístění Reklamních materiálů. 
Služba týkající se poskytnutí Objednavateli možnosti umístit Logo, „Akční tlačítko“ a Akce v profilu Propagované 
organizace v Informačním systému (mobilní verze 4.0) se poskytuje pouze při připojení k Internetu.

** Rubriky pro umístění Loga, „Akčního tlačítka“ a Akcí v profilu Propagované organizace v Informačním 
systému se určují dle rubrik umístění Reklamních materiálů. Služba týkající se poskytnutí Objednavateli 
možnosti umístit Logo, „Akční tlačítko“ a Akce v profilu Propagované organizace v Informačním systému 
(mobilní verze 4.0) se poskytuje pouze při připojení k Internetu

*** „Akční tlačítko“ je interaktivní tlačítko, které pobízí Spotřebitele k cílové akci

**** Akce jsou profilová stránka Propagované organizace v Informačním systému s údaji o slevách nebo 
aktuálních akcích za účelem informování Uživatele o prodeji zboží, prací nebo služeb danou organizací

***** Barvu horního pole lze změnit v otevřeném Profilu, obrázek na pozadí lze zobrazit v otevřeném Profilu.

****** „Reklamní webový odkaz v kartičce“ se umísťují v Informačním systému na základě Adresáře 
organizací 2GIS Praha (PC verze), Internetové ploše 2gis.cz na základě Adresáře organizací 2GIS
Praha a v Informačním systému na základě Adresáře organizací 2GIS Praha (mobilní verze 4.0); 
„Tlačítko pro přepnutí na seznam partnerů“, „Akční tlačítko v profilu partnera“ 3 se umísťují na Internetové 
ploše 2gis.cz na základě Adresáře organizací 2GIS Praha a v Informačním systému na základě Adresáře 
organizací 2GIS Praha (mobilní verze 4.0)




