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Představení projektu

Vážení obchodní partneři, 
 
dovolujeme si Vám představit projekt Vánoční-dárky.cz, který navštěvují lidé se zájmem o nákup 
vánočních dárků přes internet.

Na úvodní straně projektu jsou umístěny TIPy na vánoční dárky formou TOP kategorií. Projekt dále 
obsahuje Katalog dárků, který umožňuje přehledné filtrování dle mnoha kritérií. Dále je atraktivnost 
stránek podpořena řadou soutěží o věcné ceny, zajímavými tematickými články a dalšími vánočními tipy.

Zapojte se do dlouhodobě úspěšného projektu s předním umístěním ve vyhledávačích, relevantní 
návštěvností a masivní mediální podporou.
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Hlavní výhody projektu

Unikátní prostor pro prezentaci vašich produktů jakožto tipů na nákup vánočních dárků

Masivní mediální podpora směřovaná na nejatraktivnější období od 1.11. do 21.12.2018

Přední pozice ve vyhledávačích --> vysoká relevantní návštěvnost

Mediální kampaně na předních serverech v ČR (display plochy, PPC a RTB kampaně, soutěže, 
PR podpora a další)

Předpokládaná návštěvnost – více než 400 000 návštěvníků

Získejte unikátní reklamní prostor pro prezentaci svého obchodu a zboží!

Protože myslíme na velké i menší partnery, připravili jsme tři speciální balíčky účasti v projektu                   
Vánoční-dárky.cz. Z nabízených možností si jistě vyberete i Vy.
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Balíčky účasti

V projektu Vánoční-dárky.cz nabízíme primárně 3 balíčky účasti - stručné porovnání:

Porovnání balíčků Balíček VIP Balíček Standard Balíček Registrace

Pozice na titulní stránce velká � � �

Pozice na titulní stránce malá � � �

Nejoblíbenější dárky na titulní stránce � � �

Katalog dárků � � �

PR článek na HP � � �

Soutěž � � �

Porovnání ploch je pouze orientační. Jednotlivé balíčky se od sebe liší také počtem zařazených produktů. Každý balíček 
je možné individuálně rozšířit.
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Balíček VIP

Pozici na titulní stránce v podobě velké ikonky, znázorňující váš    
sortiment. Ikona bude umístěna v horní části stránky

Zařazení 2 produktů mezi Nejoblíbenější dárky na titulní straně 

50 produktů vám zařadíme do Katalogu dárků

PR článek na titulní stránce s odkazy vedoucími na váš obchod

Týdenní soutěž (nutno dodat výhru v hodnotě min. 1 000 Kč)

Exkluzivita i na produkty v Katalogu dárků 

Přednostní výpis vybraného produktu ve zvolené kategorii 
Katalogu dárků

V rámci balíčku VIP získáte:

K balíčku VIP je možné dokoupit:
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Balíček Standard

Pozici na titulní stránce znázorňující váš sortiment. Ikona bude 
umístěna ve střední části stránky

Zařazení 1 produktu mezi Nejoblíbenější dárky na titulní straně 

25 produktů vám zařadíme do Katalogu dárků

Týdenní soutěž (nutno dodat výhru v hodnotě min. 1 000 Kč)

Exkluzivita i na produkty v Katalogu dárků 

Přednostní výpis vybraného produktu ve zvolené kategorii 
Katalogu dárků

PR článek

Balíček Standard Vám umožní propagovat svůj obchod i vybrané 
produkty opravdu na úrovni v nejdůležitějších sekcích projektu 
Vánoční-dárky.cz.

V rámci balíčku Standard získáte:

K balíčku Standard je možné dokoupit:
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Balíček Registrace

20 produktů vám zařadíme do Katalogu dárků

Přednostní výpis vybraného produktu ve zvolené kategorii 
Katalogu dárků

PR článek

Zařazení 1 vybraného produktu mezi Nejoblíbenější dárky 
na titulní straně 

Týdenní soutěž (nutno dodat výhru v hodnotě min. 1 000 Kč)

Balíček Registrace Vám umožní být při tom. Představte potenciálním 
zákazníkům svých 20 TOP produktů, které je dostanou a seznamte 
je s výhodami svého obchodu.

V rámci balíčku Registrace získáte:

K balíčku Registrace je možné dokoupit:
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Pozice na titulní stránce 

Nejoblíbenější dárky na titulní stránce

• slouží jako hlavní tipy pro rychlý výběr dárku

• odkazuje na výpis produktů pouze daného klienta nebo 
specifickou stránku “na míru”

• v rámci těchto pozic dodržujeme exkluzivitu

• na titulní stránce nikdy nebudou uvedeni dva klienti s totožným 
sortimentem

• jsou to produkty zařazené jako TOP Tipy

• jedná se o vybrané produkty z katalogu dárků

• všechny TOP produkty mají zachovánu rovnoměrnou rotaci

• proklik směřuje na detail produktu přímo na stránky klienta

pozice VIP

pozice Standard
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Katalog dárků

• obsahuje konkrétní vybrané produkty sloužící jako              
tipy na dárek

• umožňuje hledat dárky podle mnoha filtrů

• mohou zde být zařazeny produkty od více společností

• exkluzivita v Katalogu dárků je možná za příplatek

• za příplatek je možný také přednostní výpis

pozice Registrace
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Mediální podpora projektu

Online propagace na předních serverech v ČR

PPC reklama

RTB kampaně

PR články

Facebook

Vánoční-dárky.cz 2018 - stručný přehled podpory projektu

Projekt Vánoční-dárky.cz se zobrazuje na předních pozicích ve vyhledávačích, díky čemuž má vysok-
ou návštěvnost relevantních návštěvníků se zájmem o koupi vánočních dárků. 

Současně bude mediálně podporován na předních českých internetových serverech, čímž se o 
něm dozví široká veřejnost.
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Online propagace

Mediální podpora na nejnavštěvovanějších českých serverech v období 1.11. až 21.12.2018.

Na výše uvedených a mnoha dalších serverech bude probíhat masivní propagace projektu formou dis-
play kampaní.

PPC reklama v období 1.11. až 21.12.2018 v sítích:
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Přední umístění ve vyhledávačích

Projekt Vánoční-dárky.cz se zobrazuje na předních pozicích ve vyhledávačích.

Klíčové slovo Pozice na
Google.cz

Pozice na
Seznam.cz

vánoční dárky 1 1
vánoční dárky 2018 1 1
tipy na vánoce 1 1
tipy na vánoce 2018 1 1
tipy na vánoční dárky 1 1
dárky na vánoce 1 1
tipy na dárky k vánocům 1 1
tip na vánoční dárek 1 1
levné vánoční dárky 1 1
luxusní dárky na vánoce 1 1
netradiční vánoční dárky 1 1

Klíčové slovo Pozice na
Google.cz

Pozice na
Seznam.cz

vánoční dárky pro maminku 1 2
vánoční dárky pro tatínka 1 1
vánoční dárky pro holky 2 1
vánoční dárky pro kluky 1 1
dárky pro ženy k vánocům 2 2
dárky pro muže k vánocům 1 2
dárky pro babičku na vánoce 1 2
dárky pro dědečka na vánoce 1 2
vtipné vánoční dárky 1 2
originální dárky na vánoce 1 3
jak balit dárky 1 1

Umístění projektu Vánoční-dárky.cz ve vyhledávačích Google.cz a Seznam.cz na výše vybraná 
klíčová slova k 1.7.2018. Velmi dobré umístění si držíme celoročně. :-)
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Děkujeme Vám za pozornost
věnovanou této prezentaci.

Počet pozic v rámci balíčků VIP a Standard je omezený, v případě 
zájmu nás proto kontaktujte co nejdříve na obchod@acomware.cz, 

nebo informujte svého konzultanta.

Přejeme Vám kouzelné Vánoce plné dárků
Tým Vánoční-dárky.cz

obchod@acomware.cz
+420 737 289 120

www.acomware.cz
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