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Ceník služeb videoportálu Cestykrajem.cz 

Působíte v oblasti cestovního ruchu? Hledáte spolehlivého a fungujícího partnera pro zviditelnění vašeho objektu nebo 

služby? Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a 

viditelnou reklamou. Poutavou formou videoprezentace informuje o památkách, městech, kultuře, přírodě, sportov-

ních příležitostech a službách nejen v oblasti gastronomie nebo ubytování, ale nabízí i tipy na akce, diskuze, hodnocení 

míst, výlety na celý víkend a mnoho užitečných informací, díky kterým se návštěvníci portálu jednoduše rozhodnou, 

kde a jak stráví svůj volný čas. Sestavte si u nás balíček služeb podle svých představ a my se postaráme, aby vás turisté 

při svých cestách krajem našli. 

Zápis do katalogu 

služba popis služby cena za první rok cena za další roky 

zápis 
Standard 

Obsahuje: název objektu, text do 3000 znaků, 
3 fotografie, interaktivní mapu, předpověď počasí, 
uživatelské hodnocení, odkazy pro sdílení (Facebook, 
Twitter, e-mail), seznam aktivit, výpis vybavenosti 
objektu, aktivní odkaz na vlastní WWW, kontaktní 
informace, GPS souřadnice a další služby (viz doku-
ment Přehled služeb) 

2.000,- Kč 1.500,- Kč 

zápis 
Video 

(součástí je 
obsah zápisu 

Standard) 

s výrobou  
videoprezentace 
(s komentářem) 

Obsahuje: přípravu a výrobu 
reprezentativního videa, výro-
bu 3 jazykových mutací snímku 
(česky, anglicky a německy), 
přehrávání videa na stránce 
objektu a další služby (viz do-
kument Přehled služeb) 

20.000,- Kč 2.500,- Kč 

s výrobou  
videoprezentace 
(bez komentáře) 

Obsahuje: přípravu a výrobu 
reprezentativního videa, pře-
hrávání videa na stránce objek-
tu a další služby (viz dokument 
Přehled služeb) 

12.000,- Kč 2.500,- Kč 

s dodáním vlastní 
videoprezentace 

Obsahuje: převod videa do 
formátu splňujícím požadavky 
Cestykrajem.cz, přehrávání 
videa na stránce objektu 

3.000,- Kč 2.500,- Kč 

zápis 
Komplet 

(součástí je 
obsah zápisu 

Standard) 

Obsahuje: všechny funkce zápisu Standard, fotogale-
rii, diskusní fórum, logo objektu a akce v objektu (viz 
dokument Přehled služeb). Cena při samostatném 
objednání všech funkcí je 4.000,- Kč za první rok, 
resp. 3.500,- Kč za další roky. Při využití zápisu Kom-
plet se ale snižuje na 3.600,- Kč za první rok, resp. 
3.000,- Kč za další roky. 

3.600,- Kč 3.000,- Kč 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Při objednání na 3 a vice let dopředu klesá cena za další roky o 30%. 
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Zvýraznění objektu 

Pokud chcete mít jistotu, že právě Váš objekt bude ten první, který návštěvníci portálu Cestykrajem.cz uvidí, využijte 

některé z možností zvýraznění ať již na titulní straně nebo ve výsledcích vyhledávání a katalogu.

služba popis služby cena 

Musíte vidět 

Zvýraznění objektu na nejlepším místě titulní strany ve velkém 
formátu s fotografií, krátkým textem a přehráním videoprezenta-
ce (u zápisu Video). Službu může využívat max. 5 objektů najed-
nou, proto včas rezervujte. Více v dokumentu Přehled služeb. 

750,- Kč 
za týden 

Doporučujeme 

Vypsání objektu v horní části titulní strany v panelu Doporučuje-
me s fotografií a krátkým textem. Službu mohou využívat max. 
3 objekty najednou, proto včas rezervujte. Více v dokumentu 
Přehled služeb. 

500,- Kč 
za týden

Přednostní 
výpis 

Posunutí objektu ve zvolené kategorii katalogu a ve výsledcích 
vyhledávání na začátek – budete tedy první, koho návštěvníci 
uvidí. Objekt s přednostním výpisem je také barevně zvýrazněn. 
Počet kategorií, ve kterých může mít jeden objekt přednostní 
výpis, není omezen. Více v dokumentu Přehled služeb. 

500,- Kč 
za týden  

(za první kategorii) 

200,- Kč 
za týden 

(za každou další)

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Při objednání na 3 určená období a více dopředu klesá cena za další období o 30%. 

Rozšíření zápisu 

Chcete-li nabídnout uživatelům Cestykrajem.cz (a vašim budoucím návštěvníkům) ještě více informací, můžeme Vám 

nabídnout rozšíření stránky Vašeho objektu o funkce, díky kterým získáte náskok před konkurencí.

služba popis služby cena 

Fotogalerie 
Řada návštěvníků se rozhoduje hlavně podle fotografií daného 
místa. Nabídněte jim jich až 20 v samostatné fotogalerii! 

500,- Kč 
 za rok 

Logo objektu 
Chcete prezentovat svoji značku? Vložíme ji na stránku Vašeho 
objektu a návštěvníci si Vás snáze zapamatují. 

250,- Kč 
za rok

Diskusní 
fórum 

Diskuse na stránce objektu umožní návštěvníkům vyjádřit svou 
spokojenost s Vašimi službami, zaslat dotazy a připomínky. Získá-
te tak upřímnou a nezkreslenou zpětnou vazbu. 

750,- Kč 
za rok

Akce v objektu 
Přehled akcí, které připravujete, může snadno nalákat řadu uživa-
telů portálu. U každé akce je název, krátký popis, datum a čas. 

500,- Kč 
za rok

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Při objednání na 3 určená období a více dopředu klesá cena za další období o 30%. 
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Bannerová reklama 

název banneru rozměry a popis cena za měsíc 

Full banner 468x60 px (další informace viz dokument Přehled služeb) 2.490,- Kč 

Skyscraper 120x600 px (další informace viz dokument Přehled služeb) 5.900,- Kč 

Leaderboard 120x240 px (další informace viz dokument Přehled služeb) 2.490,- Kč 

Button 1 120x90 px (další informace viz dokument Přehled služeb) 960,- Kč 

Button 2 120x60 px (další informace viz dokument Přehled služeb) 640,- Kč 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Při objednání na 3 určená období a více dopředu klesá cena za další období o 30%. 

Kontakt 

Projektový manažer: Bc. Veronika Tůmová 

Telefon: +420 724 109 020 

E-mail: info@cestykrajem.cz 

Adresa: Cesty krajem, s. r. o., Neplachova 2297/1, 370 04, České Budějovice 

IČ: 28126335, DIČ: CZ28126335 

Číslo účtu: 7000035280/8040 (Oberbank AG)
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