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Cena za jednu pozici:   1.995 Kč *

zaměřená na cílovou skupinu 
zákazníků v daném regionu (kraj) 

délka propagace 14 dnů

předpokládaný garantovaný 
počet zobrazení reklamy 20 000 

předpokládaný garantovaný 
počet prokliků na detail 
inzerátu 1 000

ideální nástroj na získání 
nových rezervací 

+

+

+

+

+

Multiproduktová kampaň Facebook

PŘÍPLATKOVÁ
INZERCE

* V ceně je obsažena příprava kampaně a kredit do reklamního systému

umístění na 1. straně 
v sekci karavany 

větší počet zobrazení 
vašeho inzerátu

nejčastěji zákazníci oslovují 
inzeráty z první strany

+

+

+

Přednostní pozice 

ve výpisu karavanů

Cena za jeden příspěvek:   2.995 Kč

vytvoření příspěvku (grafika a text)

sponzoring příspěvku 500 Kč

předpokládaný dosah 10 000

předpokládaný počet akcí 400+ 
(proklik na detail inzerátu, like, 
sdílení, komentář)

vhodné k prezentaci nového 
karavanu, volných termínů, nebo 
brandové kampaně

+

+

+

+

+

Příspěvek na timeline FB + vložení na IG

Cena za přednostní 
zobrazení na 1 měsíc:

min. 14 dnů umístěno na titulní 
straně

trvale umístěno do archivu blogu

možnost vkládat prolinky do článku 

sdílení článku do FB a IG (stories)

+

+

+

+

PR článek vč. umístění 

na sociální sítě

Cena jednoho článku:

   30.000 Kč

45.820 Kč

umístění až 5 inzerátů do sekce 
karavany

umístění až 5 inzerátů do sekce 
doplňky

umístění inzerátu v sekci TOP 

inzerát na titulní straně po celý 
rok (možnost rotovat karavany) - 
nelze koupit jiným způsobem

TOP pozice inzerátu ve výpisu 
karavanů po celý rok (možnost 
rotovat karavany) 

1× příspěvek se sponzoringem 

na FB a IG

2× multiproduktové kampaně 
v rámci 12 měsíců 

1× PR článek

+

+

+

+

+

+

+

Prémiové členství 

12 měsíců

Cena balíčku na rok:

Cena při nákupu 
služeb zvlášť:

TOP pozice na homepage zdarma
T. 721 451 330  |  info@hledamkaravan.cz

V případě vašeho zájmu nebo dotazů 
nás prosím kontaktujte

   1.995 Kč 

   2.995 Kč


