
Ceník služeb / Reklama, mediální servis, partnerství

Jsme unikátní portál o výrobcích eských hra ek, her a dalšího vybavení. Naší výhodou je jedine nost portálu, který
oslovuje širokou škálu skupin a s tím související množství aktivit, které u nás tyto skupiny poptávají. 

Poskytujeme adresné poradenství, produk ní a mediální služby pro za ínajicí i stávající výrobce. 

Radíme zákazník m s vhodným výb rem hra ek; pro firmy a organizace zajiš ujeme zakázkovou výrobu, produkcí akcí na
klí  a mnoho dalšího 

Nabízíme naše zkušenosti a aktivity pro reklamu produkt  a služeb výrobc m i externím firmám. Prezentovaná služba 
musí být v souladu s cíly portálu eská hra ka. eská hra ka si vymi uje odmítnout uve ejn ní reklamy na zboží nebo 
služby, které s t mito cíly budou v rozporu (viz stránka O nás)

Návšt vníci portálu eská hra ka (cílové skupiny): 

rodi e, kte í preferující lokální produkty nebo hledají d tské akce 
výrobci hra ek, kte í poptávají prost edek a zázemí pro svou prezentaci 
firmy (organizace), které nabízí služby pro rodiny s d tmi (d tské koutky nebo firemní školky) nebo  hledají 
zajímavé reklamní a firemní p edm ty 
editelé, u itelé mate ských a základních škol 

Služby pro výrobce  („více na 

cenov  zvýhodn né balí ky služeb Optimal a Premium od 250 K /m síc 

extra poradenské služby krátkodobého charakteru od 300 K /hod.

Služby pro firmy, organizace, po adatele kulturních akcí *)  
*)  pro státní a p ísp vkové organizace prezentace ZDARMA

partner/ sponzor akce produkované H dohodou dle rozsahu

PR lánek na webu (rozsah …) 500 K  / týden

PR lánek na FB 500 K  / týden

lánek v newsletteru pro zákazníky 300 K

sout ž na FB (konání 7dní) 500 K  

(produkty do sout že v nuje a výhru zasílá na své náklady objednatel)

Po dohod  možná také barterová spolupráce, nefinan ní v cné pln ní – hodnota 
cného pln ní musí být v 1,5 násobku výše uvedené ceny služby

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

Kontakt:    petr.heinzl@ceska-hracka.cz       tel.:  +420 774 346 951 


