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Vitajte v Clube ObchodnaUlica.sk
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oddych & zábava
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Balíky a služby
Bohatá ponuka služieb a produktov, ktoré sadnú vašim
predstavám a situácii, v akej sa práve nachádzate.
Vyberte si jeden z balíkov a zaraďte sa medzi spokojných
partnerov našej stránky www.obchodnaulica.sk.

Balík Basic

99,- €

Balík Standard

198,- €

Balík Active

249,- €

+Služby Plus

25.000 návštevníkov

21.000 fanúšikov

12.000 odoberateľov

Akcie

Novinky

Odporúčame

Facebook

Newsletter

Sekcie

2x ročne

1x ročne

1x ročne

1x ročne

1x ročne

1 sekcia

8x ročne

4x ročne

4x ročne 12x ročne 4x ročne

2 sekcie

12x ročne 12x ročne 12x ročne 12x ročne 12x ročne

všetky

Správa LCD
obrazovky

Text + photo

Instore
support

Video
production
Všetky ceny sú uvedené bez DPH
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Balík Basic

99,- €

Prezentácia profilu v balíku Basic

Základný profil
Pri návrhu textov vám
radi poradia naši textári

Akcia

Novinka

Odporúčané

Facebook

Newsletter

Sekcie

2x ročne

1x ročne

1x ročne

1x ročne

1x ročne

1 sekcia

Čo vám prinesie balík Basic v praxi?
■ ZÁKLADNÝ POPIS vašej prevádzky, produktov, služieb a otváracie hodiny
■ 1-KRÁT ZA 2 MESIACE uvedenie vašich aktivít (t. j. 8-krát za rok)
■ 1-KRÁT zaradenie do vybratej sekcie (1 zo 40 sekcií - napr. starožitosti)
■ 20 % ZĽAVU na reklamné banery na stránke www.obchodnaulica.sk
■ ZÁKAZNÍKOV vyhľadávajúcich produkty a služby v Starom meste

Čo môžete od balíka Basic očakávať?
Návštevy z newsletteru

Návštevy z prehliadačov

■ 1x PROMOTION
v mesačnom newsletteri
obchodnaulica.sk
■ Priemerná návšteva
240 KLIKOV/prevádzka
■ 12.000 mailových adries

■ optimalizácia návštev
využívajúcich pri hľadaní
polohu (geotargeting)
■ optimalizovaný
a štrukturovaný obsah
■ 25.000 návštev z Google
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Návštevy z Facebooku
■ 1x PROMOTION akcie
■ priemerne 192 videní
akcie na Facebooku
■ priemerne 140 preklikov
z Facebooku na stránku
■ 21.000 priateľov
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198,- €

Balík Standard
Prezentácia profilu v balíku Standard

Slider
Návrh statického slideru
z poskytnutých fotografií

Základný profil
Pri návrhu textov vám
radi poradia naši textári

Fotogaléria
Galéria zahŕňajúca
maximálne 10 fotografií

Priemerná návšteva profilu prevádzky (september 2014) 350 návštevníkov

Akcia

Novinka

8x ročne

4x ročne

Odporúčané

Facebook

Newsletter

4x ročne 12x ročne 4x ročne

Sekcie

2 sekcie

Čo vám prinesie balík Standart v praxi?
■ ZÁKLADNÝ A ROZŠÍRENÝ POPIS vašej prevádzky, produktov, služieb a otváracie hodiny
■ 2-KRÁT ZA ŠTVRŤROK uvedenie vašich aktivít (t. j. 8-krát za rok)
■ 1-KRÁT MESAČNE uverejňovanie noviniek na facebooku ObchodnaUlica.sk
■ 2-KRÁT zaradenie do vybratej sekcie (1 zo 40 sekcií - napr. starožitosti)
■ 20 % ZĽAVU na reklamné banery na stránke www.obchodnaulica.sk
■ ZÁKAZNÍKOV vyhľadávajúcich produkty a služby v Starom meste
■ ČLENSTVO V CLUBE Obchodnaulica.sk. a grafickú samolepku na prevádzku

Čo môžete od balíka Standart očakávať?
Návštevy z newsletteru

Návštevy z prehliadačov

■ 4x PROMOTION
v mesačnom newsletteri
obchodnaulica.sk
■ Priemerná návšteva
960 KLIKOV/prevádzka
■ 12.000 mailových adries

■ optimalizácia návštev
využívajúcich pri hľadaní
polohu (geotargeting)
■ optimalizovaný
a štrukturovaný obsah
■ 25.000 návštev z Google
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Návštevy z Facebooku
■ 4x PROMOTION akcie
■ priemerne 768 videní
akcie na Facebooku
■ priemerne 560 preklikov
z Facebooku na stránku
■ 21.000 priateľov
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249,- €

Balík Active
Prezentácia profilu v balíku Active

Slider
Návrh statického slideru
z poskytnutých fotografií

Základný profil
Pri návrhu textov vám
radi poradia naši textári

Fotogaléria
Galéria zahŕňajúca
maximálne 30 fotografií

Priemerná návšteva profilu prevádzky (september 2014) 350 návštevníkov

Akcia

Novinka

Odporúčané

Facebook

Newsletter

12x ročne 12x ročne 12x ročne 12x ročne 12x ročne

Sekcie

všetky

Čo vám prinesie balík Active v praxi?
■ KOMPLETNÁ STAROSTLIVOSŤ našich pracovníkov o Vašu spokojnosť
■ ZÁKLADNÝ A ROZŠÍRENÝ POPIS vašej prevádzky, produktov, služieb a otváracie hodiny
■ 3-KRÁT ZA MESIAC uvedenie vašich aktivít (t. j. Akcií, Noviniek, Odporúčaní 36-krát za rok)
■ NEOBMEDZENÉ zaradenie do vybratej sekcie (1 zo 40 sekcií - napr. starožitosti)
■ 1-KRÁT ZA MESIAC UVEREJŇOVANIE NOVINIEK na facebooku ObchodnaUlica.sk
■ REKLAMNÝ BANNER na úvodnej stránke ObchodnaUlica.sk
■ VYTVORENIE TEXTU A NAFOTENIE NOVINKY naším pracovníkom (v prípade potreby)
■ ZÁKAZNÍKOV vyhľadávajúcich produkty a služby v Starom meste
■ ČLENSTVO V CLUBE Obchodnaulica.sk. a grafickú samolepku na prevádzku

Čo môžete od balíka Active očakávať?
Návštevy z newsletteru

Návštevy z prehliadačov

■ 12x PROMOTION
v mesačnom newsletteri
obchodnaulica.sk
■ Priemerná návšteva
2.880 KLIKOV/prevádzka
■ 12.000 mailových adries

■ optimalizácia návštev
využívajúcich pri hľadaní
polohu (geotargeting)
■ optimalizovaný
a štrukturovaný obsah
■ 25.000 návštev z Google
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Návštevy z Facebooku
■ 12x PROMOTION akcie
■ priemerne 2.304 videní
akcie na Facebooku
■ priemerne 1.680 preklikov
z Facebooku na stránku
■ 21.000 priateľov
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+Služby Plus
Využite naše Služby Plus
Správa LCD obrazovky
Možnosť zabezpečenia inzercie cez LCD

Inzercia v printovej verzii newslettru
Možnosť zverejnenia zvýrazneného inzerátu v print verzii

Branding prevádzky
polep výkladov, tlač samolepiek, vyrezávanie nápisov

Club obchodnaulica.sk samolepka
Získate členstvo v klube Obchodnaulica.sk. Máme pre Vás pripravenú grafickú samolepku na prevádzku.
Club obchodnaulica.sk
Vám prináša systém zliav v službách +, ktoré v prípade, že si objednáte cez našu spoločnosť, dostávate automaticky nižšie ceny
na prídavné služby, a množstvo ďalších pripravovaných služieb.

Správa LCD
obrazovky

Text + photo

Instore
support

Video
production

Instore support
Pomoc pri instore komunikácii – podlahová reklama, instore reklama, reklamné stojany, grafický
polep výkladov

Optimálne využitie predajných pultov

Podlahová reklama bez lepenia

Text + photo
Zabezpečenie profesionálnych fotografií a copywriting

Video production
NOVINKA pre našich klientov!
Vytvoríme Vám Video spot v dĺžke 3minuty.
Cena: 350 € + DPH

Keď sa prvý dojem ráta

Robíme to pre Vás!
Kontaktujte nás a osobne Vám odprezentujeme
možnosti spolupráce.
Ľudia, ktorí sú tu pre Vás a sú za týmto projektom.

director@obchodnaulica.sk

Davy Čajko

manager@obchodnaulica.sk

Silvia Viršíková

Mgr. Veronika Chlpeková

director

project manager

publish asistent

info@obchodnaulica.sk

Lucia Podobová

oﬃce@obchodnaulica.sk

oﬃce asistent
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oﬃce: 02 6345 2239

v centre Bratislavy

mobil: 0948 045 540

Tam, kde mesto žije

