
www.motorkari.cz/reklama

Sekce Bazar – inzeráty
V bazaru můžete po firemní registraci vkládat inzeráty. Zpoplatnění probíhá paušální formou a inzerent získá možnost vkládat 
vybrané množství inzerátů současně po dobu jednoho roku. Inzeráty lze po prodeji mazat, editovat nebo je nahradit jinými. 

V bazaru máte vždy vybraný počet kusů / rok.

Cena Kč / rok 2 000 Kč 4 000 Kč 5 000 Kč 6 000 Kč 7 000 Kč 8 000 Kč 9 000 Kč 12 000 Kč 16 000 Kč

Motocykly/čtyřkolky 5 ks 10 ks 20 ks 30 ks 40 ks 50 ks 70 ks 100 ks 200 ks

Doplňky na moto 5 ks 10 ks 20 ks 30 ks 40 ks 50 ks 70 ks 100 ks 200 ks

Výbava motorkáře 5 ks 10 ks 20 ks 30 ks 40 ks 50 ks 70 ks 100 ks 200 ks

Cena Kč / rok 1 500 Kč 2 000 Kč 2 400 Kč 3 000 Kč 3 500 Kč 4 500 Kč 5 500 Kč 7 000 Kč 10 000 Kč 

Náhradní díly 30 ks 50 ks 70 ks 100 ks 200 ks 300 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

Ceník – počet aktivních inzerátů v bazaru
Ukázka vybraného počtu inzerátů v bazaru za 12 měsíců. Je možné zvolit také období na 6 měsíců nebo jiný počet kusů.

V tabulce je zobrazen možný výběr vašich aktivních inzerátů v bazaru za rok. Pokud motocykl prodáte a smažete, tak ho můžete nahradit jiným.

Pokud potřebujete jiný nebo vyšší počet kusů inzerátů, než který je uveden v tabulce, můžete si je sami zvolit v objednávce služeb na této 
stránce: http://www.motorkari.cz/sluzby/#bazar.

Ceny jsou uvedeny na celý rok bez DPH.

Ukázka výpisu inzerátů

Inzeráty  motocyklů, doplňků a příslušenství si můžete 
objednat zde:
http://www.motorkari.cz/sluzby/?act=detail&f=5

Inzeráty náhradních dílů objednáte zde:
http://www.motorkari.cz/sluzby/?act=detail&f=3

Co když budu potřebovat inzeráty později dokoupit?  
Stačí se přihlásit do vaší administrace a na úvodní stránce 
dole kliknout na odkaz navýšení inzerátů. Systém vám auto-
maticky nabídne cenu do konce stávajícího období.

Proč inzerovat v sekci Bazar?
1. Inzeráty se zobrazí na největším motowebu v ČR. Díky 

rozsahu webu Motorkáři.cz se budou vaše inzeráty, 
například na nové motocykly, zobrazovat také pod 
našimi redakčními testy, které souvisí s daným 
modelem nebo v motokatalogu a v sekci motorkáři. 
Návštěvnost sekce Bazar je zaručena také díky 
pravidelné inzerci v časopisech: Motohouse, Motorbike 
a také na výstavě Motosalon.

2. Pokud budete inzerovat také čtyřkolky, zobrazí se 
zdarma na našem sesterském webu Quadmania.cz. 
Stačí jedno vložení na Motorkáři.cz.

3. Inzerci standardně kupujete na rok, ale můžete zvolit 
i půlroční období nebo výhodnější dvouleté.

4. V bazaru dostáváte samozřejmě také zdarma poptávky 
na motocykly, doplňky od našich uživatelů.

5. Inzeráty vložené u nás si můžete jednoduše zobrazit 
i na vašem webu, stačí vám jen jedna správa u nás.

6. Máte k dispozici přehlednou administraci se 
statistikami počtu shlédnutí a odpovědí na vaše 
inzeráty.

7. Celý web Motorkáři.cz je responzivní, zobrazí se tedy 
dobře i v mobilech a tabletech a vy nepřijdete o nové 
zákazníky.

8. Nabízíme možnost synchronizovat vaše inzeráty 
s dalšími inzertními servery jako je např. Tipmoto nebo 
Autosoft.

9. Nově se vaše inzeráty zobrazí také v mobilní aplikaci 
pro Android a iPhone.

10. Inzeráty můžete také TOPovat za 99 Kč.


