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Co web mintytrips.cz přináší
Nabízí informace pro cestovatele, kteří se chystají navštívit Londýn, Anglii, Wales či Skotsko.
Přináší praktické informace o dopravě, možnostech ubytování, doporučení a tipy co dělat ve
volném čase (památky a atrakce v Londýně, outdoorové inspirace pro výlety mimo Londýn i
vícedenní aktivní dovolená v různých koutech Británie).
Informace pro web sestavují lidé, kteří v Británii žijí a doporučovaná místa dobře znají.
Na koho se web zaměřuje
česká a slovenská komunita celosvětově
Statistika (od 1. března 2012 do 1. března 2013)
•
•
•
•
•
•

Visits
54,633
Unique visitors
33,908
Pageviews
152,642
Pages / Visit
2.79
Avg. visit duration
00:04:19
Demographics (country): Czech Republic: 79.77%

Kontakt
@:

info@mintytrips.cz

NABÍZENÉ REKLAMNÍ PLOCHY A CENÍK
VARIANTA KONTRAKTU

REKLAMNÍ PLOCHA JE UMÍSTĚNA NA:

CENÍK A KÓD PRO OBJEDNÁNÍ

ROZMĚRY

NA CELÉM WEBU

A
Horizontální
banner

B
Vertikální
banner
PR článek s
odkazem

Varianta A – reklamní plocha (Váš banner, logo, text) je
umístěna na úvodní stránce
www.mintytrips.cz/index.html, na stránce Londýn
(www.mintytrips.cz/londyn.html) a všech jejích
podstránkách, na stránce Anglie a Wales
(www.mintytrips.cz/anglie_a_wales.html) a všech jejích
podstránkách a na stránce Skotsko
(www.mintytrips.cz/skotsko.html) a všech jejích
podstránkách.

max. šířka =
600px

3 měsíce

Cena - pro variantu A
£60

min. délka

Kód
A1

max. výška =
100px

A2
A3

viz příloha níže

kontraktu

6 měsíců
12 měsíců

£120
£240 - SLEVA £20 = £220

(poznámka: na stránce Londýn - www.mintytrips.cz/londyn.html
- je možno umístit pouze vertikální banner)

NA CELÉM WEBU MIMO ÚVODNÍ STRÁNKU
(HOMEPAGE)

banner je
potřeba dodat
v JPG nebo
GIF formátu

max. šířka =
220px

Cena - pro variantu B
£30

Varianta B – reklamní plocha (Váš banner, logo, text) je
umístěna na stránce Londýn
(www.mintytrips.cz/londyn.html) a všech jejích
podstránkách, na stránce Anglie a Wales
(www.mintytrips.cz/anglie_a_wales.html) a všech jejích
podstránkách a na stránce Skotsko
(www.mintytrips.cz/skotsko.html) a všech jejích
podstránkách.

3 měsíce

Nadpis článku bude umístěn na domácí stránce
(homepage) Minty Trips webu v sekci "Novinky a tipy z
Londýna" a bude odkazovat na článek.
Článek bude uložen na Minty Trips webu.

Cena - pro článek s odkazem
6 měsíců min. délka
£12

min. délka

Kód
B1

max. výška =
600px

kontraktu

6 měsíců
12 měsíců

£60
£120 - SLEVA £10 = £110

B2
B3

Kód
C1

kontraktu

12 měsíců

£24

viz příloha níže
banner je
potřeba dodat
v JPG nebo
GIF formátu

x

C2

Ceník v Kč: ceny v Kč se řídí dle výše uvedeného ceníku v librách a platného GBP/CZK kurzu vyhlášeného ČNB ke dni závazné objednávky ze strany
zadavatele nebo dle případné dohody obou stran o ceně v Kč.

Příloha: UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH A ROZMĚRY

>> VARIANTA

A <<

REKLAMNÍ PLOCHA NA HLAVNÍ STRÁNCE MINTYTRIPS.CZ

Reklama bude umístěna na: www.mintytrips.cz/index.html

Reklamní plocha
na homepage

Zde bude umístěn
nadpis PR článku.
Ten bude propojený se
samotným článkem,
který bude pak uložen
na Minty Trips webu.

VARIANTA A
max. šířka = 600px
max. výška = 100px
banner je potřeba dodat
v JPG nebo GIF formátu

Reklamní plochy
mimo homepage

>> VARIANTA

A

<< HORIZONTÁLNÍ BANNER

Varianta A – reklamní plocha (Váš banner, logo,
text) je umístěna na celém webu, konkrétně na
homepage,
dále
na
stránce
Londýn
(www.mintytrips.cz/londyn.html) a všech jejích
podstránkách, na stránce Anglie a Wales
(www.mintytrips.cz/anglie_a_wales.html)
a
všech jejích podstránkách a na stránce Skotsko
(www.mintytrips.cz/skotsko.html) a všech jejích
podstránkách.

>> VARIANTA

B <<

VERTIKÁLNÍ BANNER

Varianta B – reklamní plocha (Váš banner, logo,
text) je umístěna na celém webu kromě
homepage. Konkrétně je umístěna na stránce
Londýn (www.mintytrips.cz/londyn.html) a všech
jejích podstránkách, dále na stránce Anglie a
Wales (www.mintytrips.cz/anglie_a_wales.html)
a všech jejích podstránkách a na stránce Skotsko
(www.mintytrips.cz/skotsko.html) a všech jejích
podstránkách.

(poznámka:
na
stránce
Londýn
www.mintytrips.cz/londyn.html - je možno umístit pouze
vertikální banner. Pokud si pro Vaši reklamu vyberete variantu
A, bude horizontální banner na stránce Londýn nahrazen jeho
vertikální variantou. Dodejte nám vertikální banner spolu
s horizontálním.)

VARIANTA

A
max. šířka =
600px
max. výška =
100px

VARIANTA

B
max. šířka =
220px
max. výška =
600px

banner je potřeba
dodat v JPG nebo
GIF formátu

JAK OBJEDNAT
•
•

Statistiku přístupnosti webu vám zašleme na vyžádání.
V rámci jednoho reklamního bloku (varianta A či B) mohou rotovat maximálně 3
různé bannery od 3 různých subjektů (firem).

Jak objednat:
1. Zadavatel si s použitím tohoto dokumentu vybere, o kterou reklamní plochu má zájem a
vyplní a podepíše níže uvedenou objednávku / kontrakt. Tento zašle na info@mintytrips.cz.
Zadavatel rovněž emailem oznámí jaký je obsah reklamy, kterou chce na web
www.mintytrips.cz umístit. Může nám rovněž zaslat reklamní banner.
2. Minty Trips si vyhrazuje právo odmítnout umístění jakékoliv reklamy na svých webových
stránkách bez uvedení důvodu.
3. Minty Trips neprodleně oznámí zadavatelovi, zda je reklamní plocha volná.
4. Zadavatel zašle Minty Trips reklamní banner/text (splňující stanovené parametry: šířka a
výška a formát. Více viz příloha výše.). Zadavatel je povinen dodat banner/text, který je
plně funkčí, správný. Minty Trips nebude provádět žádné opravy banneru/textu.
5. Zadavatel se zavazuje zaslat banner/text alespoň 4 pracovní dny před započetím kontraktu.
6. Minty Trips přidá reklamní banner/text na webovou stránku www.mintytrips.cz.
7. Minty Trips zašle zadavatelovi emailové potvrzení, že reklama byla přidána na web
www.mintytrips.cz. Souběžně s tímto emailem Minty Trips vystaví a zašle fakturu za
poskytnutí reklamního prostoru. Faktura je splatná zadavatelem do 14 dnů od jejího
vystavení.

KONTAKT
V MINTY TRIPS JSME OTEVŘENÍ NOVÝM NÁPADŮM NA
FLEXIBILNÍ OHLEDNĚ CEN I VELIKOSTI REKLAMNÍCH PLOCH.

SPOLUPRÁCI,

Pokud byste s námi chtěli prodiskutovat ceny, velikosti reklamních ploch či různé možnosti
spolupráce, určitě nám napište na info@mintytrips.cz

DOPLŇUJÍCÍ REKLAMNÍ PŘÍLEŽITOSTI
•

Kromě webu mintytrips.cz, vám rádi nabídneme možnost umístění reklamy na naši
anglickou verzi Minty Trips webu, tj. mintytrips.co.uk a mintytrips.com

•

Další možnou alternativou je umístění reklamy na našem
o Blogu: mintytrips.wordpress.com
o Facebooku: www.facebook.com/pages/MINTY-TRIPS-THE-BEST-TRAVELOUTDOOR-CLUB/213122200614

Napište nám na info@mintytrips.cz v případě Vašeho zájmu o tyto doplňující příležitosti.

KONTRAKT / OBJEDNÁVKA
Níže podepsaný zadavatel reklamy si objednává reklamní plochu na webových stránkách Minty
Trips – www.mintytrips.cz. Svým podpisem vyjadřuje souhlas s níže uvedenými podmínkami a
prohlašuje, že se seznámil s informacemi uvedenými v tomto kontraktu, ceníku a jednotlivých
přílohách (viz tento dokument).
Zadavatel si objednává reklamní plochu:
Kód:

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

Na období:

...................................................... měsíců
od ..../....../............ do ..../....../...............

V celkové ceně:

£................................................................

Obchodní podmínky:
• Zadavatel prohlašuje, že je seznámen s detaily v kontraktu a ceníku (viz výše) a souhlasí s
nimi.
• Minty Trips se zavazuje poskytnout reklamní prostor dle podmínek uvedených v tomto
kontraktu.
• Zadavatel se zavazuje dodat Minty Trips artwork dle specifikací uvedených v příloze tohoto
dokumentu. Texty, fonty, ilustrace a banery musí být dodané ve správném formátu a na
vhodném nosiči (cd, usb) nebo elektronicky emailem. Zadavatel je povinen dodat
banner/text, který je plně funkčí, správný. Minty Trips nebude provádět žádné opravy
banneru/textu.
• Zadavatel se zavazuje zaslat banner/text alespoň 4 pracovní dny před započetím kontraktu.
• Případné následné změny, doplnění či úpravy dodané artwork nebudou považovány za
dohodnuté a závazné, aniž by tyto nebyly schválené oběma stranami a to písemně (email či
jiná forma).
• Minty Trips nenese žádnou odpovědnost za selhání při provádění této reklamní smlouvy z
důvodů vládních omezení, živelných pohrom, nehod, požárů, výpadků internetu nebo
jakékoli jiné příčiny mimo kontrolu Minty Trips, která by ovlivnila produkci či distribuci.
• Minty Trips se nezaručuje, že funkce obsažené na webových stránkách nebo provozování
webových stránek Minty Trips bude nepřerušené a bez závad.
• Minty Trips si vyhrazuje právo odmítnout umístění jakékoliv reklamy na svých webových
stránkách bez uvedení důvodu.

VARIANTA
KONTRAKTU

A

REKLAMNÍ
PLOCHA JE
UMÍSTĚNA
NA:

NA CELÉM
WEBU

Horizontální
banner

B
Vertikální
banner

PR
článek s
odkazem

NA CELÉM
WEBU MIMO
ÚVODNÍ
STRÁNKU
(HOMEPAGE)

Nadpis článku
bude umístěn
na domácí
stránce.
Článek bude
uložen na
Minty Trips
webu.

CENÍK A KÓD PRO OBJEDNÁNÍ

ROZMĚRY

Cena - pro variantu A
3 měsíce min. délka kontraktu
£60
6 měsíců
£120
12 měsíců
£240 - SLEVA £20 = £220

Kód
A1
A2
A3

Cena - pro variantu B
3 měsíce min. délka kontraktu
£30
6 měsíců
£60
12 měsíců
£120 - SLEVA £10 = £110

Kód
B1
B2
B3

Cena - pro článek s odkazem
6 měsíců min. délka kontraktu
£30
12 měsíců
£60 - SLEVA £5 = £55

Kód
C1
C2

max. šířka
= 220px
max. výška
= 600px

x

Zadavatel:

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

Adresa zadavatele:

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

Kontaktní osoba:

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

Telefon/Mobil:

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

Fax:

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

E-mail:

.....................................................................................
v ..................................... dne .....................................

Podpis zadavatele:

max. šířka
= 600px
max. výška
= 100px

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

