BurzaZemin.cz
Hledáte zeminu nebo se zbavujete zeminy? Tak jste na správném
místě. Ojedinělý internetový portál, který umožňuje zdarma výměnu,
nákup a prodej zeminy.

Hledáme:
1.
2.
3.

Smyslem internetového portálu Burza zemin je zprostředkovat kontakt
mezi subjektem, kterému zemina schází na straně jedné a subjektem,
kterému přebývá na straně druhé. Ve výsledku pak může pomoct
minimalizovat, či zcela vynulovat náklady za uložení zeminy na skládce
(skládkovné) respektive náklady za nákup zeminy.
Používáním portálu Burza Zemin se docílí také snížení ekologické zátěže
krajiny v důsledku redukce automobilové dopravy, kdy odpadne převážení
zeminy na skládku a ze skládky.

www.burzazemin.cz
Provozovatel: Markéta Šťastná, IČ 03349144, zapsaná v živnostenském
rejstříku pod č.j. 2014/1719 ŽO/Šť.

Tel.: 736 18 33 88
Obecné dotazy: Ing. Petr Šťastný
Inzertní manažerka: Markéta Šťastná
Technická podpora: Ing. Libor Stodůlka
Připomínky:

info@burzazemin.cz
inzerce@burzazemin.cz
administrator@burzazemin.cz
pripominky@burzazemin.cz

(Ceník je platný do 31.1. 2015,změny vyhrazeny,
slevy možné po dohodě s inzertním oddělením)

generálního partnera portálu
hlavní partnery jednotlivý stránek, jako jsou seznamy
nabídek/poptávek nebo seznamy firem
mediální partnery

Pro bližší informace nás kontaktujte prostřednictvím mailu
inzerce@burzazemin.cz anebo telefonicky 736 183 388.

INZERTNÍ MOŽNOSTI
Na webu www.burzazemin.cz můžete svou firmu prezentovat na různých
pozicích, vybrat si můžete bannery, prémiové odkazy v sekci firem a text.

HLAVNÍ STRÁNKA - HOMEPAGE

VARIANTY POZIC
VARIANTA 1: HOMEPAGE
Vstupní prostor portálu burzazemin.cz. Najdete zde rozcestník
webu, základní členění včetně rozdělení firem na jednotlivé sekce.
Z pohledu inzerce je tou nejvýhodnější.

LEADERBOARD
Hlavní banner nahoře v hlavičce
760 x 210 bodů

 Cena: 45.000,- /měs., 15.000,- /týd.

BANNER
Banner dole pod sekcemi firem
760 x 100 bodů

 Cena: 29.000,- /měs., 11.000,- /týd.

TEXT
Vámi zvolený libovolný text do 50 znaků, přímo v hlavičce portálu

 Cena: 10.000,- /měs., 3.000,- /týd.
Bannery lze dodat ve formátech FLASH, GIF, JPG nebo PNG.

VARIANTA 2: VNITŘNÍ STRÁNKA PORTÁLU
1. PRÉMIOVÝ ODKAZ V SEKCI FIREM
Najdete zde užitečné informace v podobě firem, které nabízí zemní práce,
geotechnické laboratoře, dopravu zeminy, dodání kameniva a písku a
skládky. Vložení firmy je zdarma, nabízíme možnost zviditelnění vaší
firmy.
Inzerent je v seznamu firem na úvodní viditelné pozici, má výrazné
pozadí a větší ikonu.

 1. místo 20.000 / rok nebo 12.000 / 6 měsíců
 2. místo 18.000 / rok nebo 11.000 / 6 měsíců
 3. místo 16.000 / rok nebo 10.000 / 6 měsíců
2. BANNER V SEKCÍCH FIREM
LEADERBOARD
Hlavní banner nahoře v hlavičce
760 x 210 bodů
 Cena: 29.000,- /měs., 11.000,- /týd.

BANNER
Banner dole pod stránkovaným seznamem firem

760 x 100 bodů
 Cena: 20.000,- /měs., 8.000,- /týd.

PRÉMIOVÝ ODKAZ, BANNER V SEKCÍCH FIREM

VARIANTA 3: VNITŘNÍ STRÁNKA PORTÁLU

PŘEHLED NABÍDEK A POPTÁVEK

V PŘEHLEDU NABÍDEK A POPTÁVEK
Přehled nabídek / poptávek je jednou z hlavních a tedy i
nejnavštěvovanějších stránek portálu. Pro inzerenty jsou zde výhodnější
ceny bannerů než na hlavní stránce.

LEADERBOARD
Hlavní banner nahoře v hlavičce
760 x 210 bodů
 Cena: 29.000,- /měs., 11.000,- /týd.

BANNER
Banner dole pod seznamy nabídek a poptávek

760 x 100 bodů
 Cena: 20.000,- /měs., 8.000,- /týd.

VARIANTA 4: VNITŘNÍ STRÁNKA PORTÁLU
STATIC PAGE
Statické stránky jsou zbývající stránky portálu mimo hlavních stránek v ceníku
dříve uvedených. Jejich obsah se mění zřídka. Příkladem statických stránek
jsou kontakty nebo popis smyslu burzy zemin.

LEADERBOARD
Hlavní banner nahoře v hlavičce
760 x 210 bodů
 Cena: 19.000,- /měs., 11.000,- /týd.

BANNER
Banner dole pod vlastním obsahem statické stránky

760 x 100 bodů
 Cena: 10.000,- /měs., 8.000,- /týd.

STATIC PAGE

