reklama na správné adrese
..............................................................................

Propagujte své zboží a služby na správném místě.
U nás budete vidět. OctaviaClub je ideální místo pro
bannerovou nebo textovou reklamu. Více než 40 000 unikátních
návštěvníků za měsíc , nízké ceny a přesné zacílení reklamy jsou
jen některé z důvodů, proč inzerovat na www.octaviaclub.cz.

O portálu octaviaclub.cz
...............................................................................

OctaviaClub spojuje fanoušky vozů Škoda Octavia již od roku
2003. Na našich stránkách pravidelně vychází zajímavé novinky,
návody, tipy na opravy a úpravy, recenze a další články.
Rušný život vede i naše fórum, kde je zaregistrováno více než
30 000 uživatelů. Pro členy OctaviaClubu navíc pořádáme soutěže o lákavé ceny a různé akce a setkání. Naši členové mohou
využívat také zajímavé slevy u partnerů clubu.

Facebookový profil OctaviaClubu má nyní více než
23 000 fanoušků. Aktivní jsme i na Instagramu a Twitteru.

...............................................................................

TIP 1: Oslovte potenciální zákazníky dobře zacílenou reklamou.
Připojte se k úspěšným firmám, které již inzerují na našem portálu.

www.octaviaclub.cz | reklamní formáty
......................................................................................................................................................

Zajímavé články, návody a recenze přinášíme fanouškům vozů Škoda Octavia již od roku 2003. Za měsíc na náš portál
zavítá průměrně 10 000 návštěvníků. V současnosti máme přes 1 000 aktivních členů s placeným členstvím.
Návštěvnost i počet uživatelů navíc stále stoupají.
Od června roku 2009 na http://forum.octaviaclub.cz každý den živě diskutují tisíce uživatelů nejen o vozech Škoda
Octavia. V současné době je na fóru registrováno přes 30 000 uživatelů. Každý měsíc diskusi navštíví
průměrně 50 000 návštěvníků.
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Bannery 468×60 px
......................................................................................................................................................

• Počet zobrazení za měsíc: 100 000 (clubové stránky) + 690 000 (diskusní fórum)
• Rotace bannerů po 7 vteřinách
• Max. 8 reklam v jedné pozici
• Možnost výběru ze 2 pozic
• Cena: 4 500 Kč / rok

V ceně banneru je také
• Rozeslání newsletteru s informacemi o vašich produktech a službách členům OctaviaClubu a uživatelům diskuzního fóra.

• Zveřejnění vašeho PR článku na úvodní stránce www.octaviaclub.cz a ve fóru (článek dodá inzerent).
• Přidání vaší firmy i odkazu na webové stránky do seznamu partnerů OctaviaClubu.
......................................................................................................................................................

Dále vám v diskusi založíme speciální téma, kde můžete zveřejňovat akční nabídky i upoutávky na nové produkty. Leták nebo informace o vaší společnosti
také vložíme do tašky, které jednou za rok předáváme účastníkům clubu na pravidelném srazu (leták dodá inzerent).

ZA JEDNU CENU ZÍSKÁTE BANNER NA CLUBOVÝCH STRÁNKÁCH I VE FÓRU.
......................................................................................................................................................
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Veškeré ceny jsou uvedené bez DPH

textová
reklama
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Square banner 125×125 px
• Počet zobrazení za měsíc: 119 500

Při zakoupení banneru na 12 měsíců získáte 2 měsíce ZDARMA.

• Celkem max. 6 bannerů

Původní cena za rok: 3 600 Kč

• Cena: 300 Kč / měsíc

Cena se slevou: 3 000 Kč

Při nákupu banneru na 6 a více měsíců najednou zahrnujeme do ceny:
• Rozeslání newsletteru s informacemi o vašich produktech členům OctaviaClubu a uživatelům diskuzního fóra.
• Zveřejnění vašeho PR článku na úvodní stránce www.octaviaclub.cz a ve fóru (článek dodá inzerent).
• Přidání vaší firmy i odkazu na webové stránky do seznamu partnerů OctaviaClubu.
....................................................................................................

Textová reklama
• Počet zobrazení za měsíc: 119 500
• Včetně odkazu na vaše stránky
• Maximální počet odkazů v boxu : 10
• Cena: 150 Kč / měsíc

Při nákupu odkazu na 6 a více měsíců najednou zahrnujeme do ceny:
• Rozeslání newsletteru s informacemi o vašich produktech a službách členům OctaviaClubu a uživatelům diskuzního fóra.

• Zveřejnění vašeho PR článku na úvodní stránce www.octaviaclub.cz a ve fóru (článek dodá inzerent).
• Přidání vaší firmy i odkazu na webové stránky do seznamu partnerů OctaviaClubu.

TIP 2: Pokud si objednáte netextovou reklamu alespoň na 4 měsíce, vytvoříme pro vás pěkný statický
banner ve formátu JPEG zcela zdarma.
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Netradiční reklamní formáty
Pokud máte zájem o netradiční reklamní formáty, kontaktujte nás. Rádi vám poskytneme reklamní prostor šitý na míru.
Například: netradiční velikosti bannerů, facebooková stránka clubu, soutěže apod...

Direct mail - papírový

Každý měsíc posíláme novým členům zásilku s kartičkou člena a
samolepkou clubu (obálka typu DL). Součástí zásilky je také seznam

• Počet odeslaných zásilek za měsíc: cca 25 kusů

partnerů clubu či samostatný leták s nabídkou, kontakty a základními informacemi (leták dodá inzerent).

• Cena: 50 Kč / měsíc
......................................................................................................................................................

Sponzoring srazu - v názvu srazu
Ideální možnost, jak spojit vaše jméno s názvem Octavia Srazu,
který každoročně navštíví více než 200 vozů a více než 550 osob.

• Jméno inzerenta v názvu srazu na všech materiálech a partnerských webech
• Jméno a logo inzerenta v logu srazu
• Umístění reklamního poutače inzerenta v místě akce
• Vklad letáku do uvítacího balíčku pro každého návštěvníka
• Jméno a logo inzerenta na propagačních materiálech srazu
• PR článek na stránkách OctaviaClubu a ve fóru

• cena: 9 900 Kč
...........................................................................................

Sponzoring srazu - partner srazu
Tato možnost je vhodná pro firmy, které na stránkách OctaviaClubu
mají i nemají předplacenou reklamu.
Partnerem srazu se stáváte na základě poskytnutí reklamních předmětů,
které jsou spolu s poháry předávány vítězům jednotlivých soutěžních
kategorií (např. „nejlepší auto srazu“ apod.) a také při závěrečné tombole.
• Logo inzerenta v patičce na všech materiálech včetně programu srazu
• Vložení letáku do uvítacího balíčku pro každého návštěvníka
• Cena: výměnou za propagační materiály a drobné dárky
...........................................................................................

Prodejní stánek v místě srazu
Pokud chcete vystavovat a prodávat na Octavia Srazu, můžete si pronajmout
stánek. Počet stánků a typ prodávaného zboží je vždy konzultován
s poskytovatelem plochy srazu.
Pro více informací nás prosím kontaktujte.
......................................................................................................................................................
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Kontakty a novinky

novinka

2015

PR ČLánek / 500Kč
• Maximálně 3 hypertextové odkazy v článku

• Článek musí tématicky zapadat do zaměření stránek
• Součástí podpory článku je i novinka na facebookové stránce

info@octaviaclub.cz
www.octaviaclub.cz
+420 776 218 538
(po–pá: 11.00–16.00)

Fakturační údaje
Viktor Myslil
K Boleslavce 412
250 66 Zdiby
IČ: 75374200
DIČ: 8405060444

......................................

Viktor Myslil

......................................

......................................................................................................................................................

Adresa
OctaviaClub.cz
Viktor Myslil
K Boleslavce 412
250 66 Zdiby

