
Zveřejnění v sekci Cena soutěže bez DPH
Průměrný 

počet 
účastníků

Průměrný 
počet čtenářů Soutěž objednáte zde: 

SPORT 2 500 Kč 500 2 000 http://www.motorkari.cz/sluzby?act=detail&f=17

ČLÁNKY 4 000 Kč 1500 8 000 http://www.motorkari.cz/sluzby?act=detail&f=10

CESTOVÁNÍ 3 500 Kč 700 5 000 http://www.motorkari.cz/sluzby/?act=detail&f=33

MOTOAKCE 2 500 Kč 500 2 000 http://www.motorkari.cz/sluzby/?act=detail&f=34

Ceník soutěží

V případě objednání více soutěží je cena nižší. Viz. on-line objednávka.

Název  Popis služby Podklady pro realizaci Cena příplatku 
bez DPH

Příprava článku redaktorem Soutěž kompletně napíše náš redaktor Vaše webové stránky, vaše fotky ke stažení 2 000 Kč

Nafocení zboží fotografem Příprava profesionální fotografie Zaslat zboží do redakce nebo osobní návštěva u vás 3 000 Kč

Video prezentace Natáčení, střih a postprodukce videa Zaslat zboží do redakce nebo osobní návštěva u vás 5 000 Kč

Box nepřehlédněte Umístění vaší soutěže v boxu nepřehlédněte na úvodní stránce Motorkáři.cz 2000 Kč / den

Příplatky

www.motorkari.cz/sluzby

Soutěže
Hodně populární jsou soutěže, kde můžete zveřejnit informace o firmě a produktech s odkazem na web. Lidé potom soutěží o ně-
jakou cenu a pátrají na vašem webu, aby zjistili správnou otázku.

Uspořádání soutěže je dalším velice efektivním způsobem propagace. Vy v takovém případě poskytnete do soutěže výhry, prů-
běh soutěže a jeho zveřejnění na našem webu je pak dále zpoplatněno. Standardní soutěže běží 7 dní.

Délka textu není omezena, stejně jako množství fotek. Soutěž je možné doplnit odkazy nebo videem. Všechny podklady stačí 
následně poslat na náš e-mail: info@motorkari.cz. Případně článek připravíme my dle vašich podkladů - viz. tabulka příplatky.

Nabízíme zveřejnění soutěží v těchto 
sekcích:
Sport | Články | Cestování | Motoakce

K soutěži budeme potřebovat od vás dodat:
• Logo značky

• Foto produktů, které věnujete do soutěže

• Soutěžní otázku (stačí poslat jednu otázku a tři možné odpovědi. 
Není problém poslat otázek více, tak aby čtenáři museli pátrat 
na vašem webu..)

• Termín spuštění soutěže

• Cena za zveřejnění soutěže je uvedena v tabulce (v článku může-
me zveřejnit informace o firmě a produktech s odkazem na web). 

Po ukončení soutěže vám pošleme jména výherců, kterým předáte 
ceny. Cenu pošlete poštou na adresu, v případě akce můžete předat 
na místě.


