


jsem zakladatelkou projektu Práce ve vinařství a narodila jsem se s vínem v krvi.

Díky malému vinařství mých rodičů se od dětství pohybuji v blízkosti vína, a tak se pro mě stalo
koníčkem i prací. Po letech strávených v této oblasti jsem zjistila, že na internetu chybí místo,
kde bychom my vinaři, mohli najít firmy nabízející kvalitní technologie, služby a výrobky. To byl
první krok k založení našeho projektu Práce ve vinařství.

Naši webovou stránku navštěvují pouze vinaři a další lidé pracující v tomto oboru, kteří drží krok
s dobou, zajímají se o nové trendy, technologie, zboží a služby, které jsou potřebné pro jejich
práci, ať se jedná o práci ve vinici, sklepě, obchodní nebo marketingovou činnost. Portál je proto
ideálním místem pro obchod mezi vinaři a dodavateli pro vinaře.

Práce ve vinařství představuje vinařům nové trendy a informace o dodavatelích a službách,
zároveň u nás naleznou i akční nabídky, novinky ze světa a možnost najít i nového kolegu.

Inzerentům nabízíme spolupráci formou zalistování v katalogu, PR článků, newsletterů,
propagací na sociálních sítích, umístění na hlavní straně našeho portálu nebo bannerovou
reklamou na webové stránce. Jedná se tak o efektivní způsob reklamy a doporučení vašeho zboží
a služeb, které se umístěním na našem portále dostane přímo před zraky všech vinařů. Jednotlivé
formy spolupráce naleznete na následujících stránkách. Kterou si vyberete vy?

Jmenuji se Petra Tomčalová,



Přímé zacílení na vinaře

Důvěra našich vinařů Přes 14 000 unikátních návštěvníků Pravidelné newslettery

8 000 fanoušků na Facebooku

Pravidelné přidávání obsahu
Pozitivní vnímání portálu vinaři



Ceník
1. Zalistování v katalogu pro vinaře

2. Výjimečné partnerství

3. Nabídky práce

4. Bannery

5. Banner do PR článku

6. PR článek o vašich službách na míru

7. Sociální sítě

8. Newsletter

9. Tržiště



Zalistování v katalogu pro vinaře

Výhody:

Jsme největším vyhledávačem dodavatelů pro vinaře a vinohradníky v České
republice. Zprostředkováváme obchod mezi vámi a vinařem. Propagujeme vás na
našich sociálních sítích a webu, které máme silnou vinařskou základnu fanoušků.
Jsme spolehlivým partnerem pro vaši reklamu a propagaci. Vinaři vás přímo
kontaktují.

Postup:

Po zadání objednávky nám zašlete potřebné údaje k vyplnění – logo, fotografie,
kontaktní údaje a text o vaší firmě.

Vytvoříme vám profil v databázi dodavatelů a po odsouhlasení veškerých korektur
vás budeme dále propagovat.

Uhradíte platbu za profil (platí se paušálně na období 1 roku).

Business profil

14,5 Kč / den (5 300 Kč / rok)

• 400,- Kč placená propagace na sociálních sítích.

• Založení profilu v databázi dodavatelů.

• Průběžná aktualizace informací o vás na vašem profilu.

• Fotogalerie.

• Proklik na váš web.

• Vinaři vás mohou sami kontaktovat.



Výjimečné partnerství

Pro naše spolupracující firmy jsme připravili balíček Partnerství, který zahrnuje
veškerou škálu propagace, kterou jsme schopni nabídnout:

• 3× ročně placená propagace na sociálních sítích.

• 2× ročně newsletter pro 5 000 vinařů a vinohradníků.

• Banner na hlavní stránce webu po dobu 2 měsíců, který měsíčně navštíví
několik stovek vinařů a vinohradníků.

• Zařadíme vás do katalogu dodavatelů v pozici TOP dodavatel v dané kategorii.

• Vytvoříme o vás PR článek na míru, která zvýší povědomí o vaší firmě mezi
potenciálními klienty (SEO) = cílené budování vaší značky mezi vinaři. Ten
samozřejmě budeme propagovat na sociálních sítích.

• Obdržíte pečeť ověřeného dodavatele, kterou si můžete přidat na vaše webové
stránky či propagační materiály

Cena

• Výhodná cena Partnerství je 30 000,-/rok (tj. 2 500,- měsíčně).

• Dle ceníku odpovídají jednotlivé služby částce 50 000,-



Nabídky práce

Výhody:

Máme specifickou skupinu fanoušků, která se zajímá o odvětví vinařství a
vinohradnictví. Cílíme tedy na potenciální zaměstnance ve vašem oboru (s 90%
úspěšností). Na základě našich zkušeností víme, že firmy a vinaří získávají kvalitní
zaměstnance převážně z našich webových stránek.

Postup:

Zašlete nám požadavek na zveřejnění nabídky práce.

Po vyplnění dotazníku, který vám následně odešleme, si inzerci nabídky práce
odsouhlasíme.

Pokud máte k nabídce vytvořen i svůj propagační leták, můžete jej přiložit.

Vaši nabídku práce zveřejníme na sociálních sítích a na našem webu
www.pracevevinarstvi.cz.

1 nabídka práce

490 Kč

Balíček 2 + 1 zdarma

980 Kč



Bannery

Výhody:

Banner se objeví na hlavní straně webu, který denně navštěvuje několik set
návštěvníků z řad vinařů. Banner bude mít nastavený proklik na vaši webovou
stránku nebo na sociální síť.

Postup:

Dodáte nám grafiku reklamního banneru o velikosti 970 × 210 px ve formátu jpg
nebo png. Spolu s ním i URL adresu, kam budete chtít bannerem odkazovat.

Banner vložíme na webové stránky www.pracevevinarstvi.cz na hlavní stránku.

(Možnost zpracování grafiky banneru za příplatek 800,-/hod).

Zveřejnění na měsíc

5 000 Kč ( 166 Kč / den )

Zveřejnění na 2 měsíce

7 500 Kč ( 125 Kč / den )

váš banner



Banner do PR článku

Výhody:

Zveřejnění vaší bannerové reklamy nebo vinařské události v článku, který se týká
vašeho předmětu podnikání. Zákazník (návštěvník stránek) bude v článku odkázán
na vás jako na profesionála k danému tématu.

• Bannerová reklama bude mít v článku odkaz – proklik na vaše webové stránky
nebo sociální sítě.

• Díky SEO optimalizaci všech článků se bude text s vaší reklamou a odkazem
zobrazovat v organickém vyhledávání (neplacená návštěvnost).

• Článek automaticky sdílíme na naše sociální sítě.

• Text článku s vaším bannerem zůstává trvale umístěn na našich webových
stránkách.

Postup:

Nabídneme vám místo na bannerovou reklamu v článku, který se týká vašeho
předmětu podnikání.

Po domluvě do článku umístíme bannerovou reklamu vaší firmy jako
profesionála v oboru. Velikost banneru je 830 × 200 px (na šířku) či 238 × 560 px
(na výšku).

Po schválení článek zveřejníme na našem blogu.

Článek propagujeme rozesílkou v newsletteru na naši databázi vinařů a na
všechny naše sociální sítě.

Cena

5 000 Kč / 1 bannerová reklama v 1 článku



PR článek o vašich službách na míru

Výhody:

Podle vašeho předmětu podnikání napíšeme nenásilnou formou článek o
produktu nebo službě tak, aby nebudil prvoplánový dojem propagace. Tím se
zvýší věrohodnost článku, kde bude obecný text o výrobu, službě s bannerovou
reklamou a odkaz právě na vaši firmu jako na profesionála v daném oboru
(výrobku nebo služby).

• Zákazník (návštěvník stránek) bude v článku odkázán na vás jako na
profesionála k danému tématu.

• Zákazníkům formou blogu předáme nové informace o trendech, navodíme
zájem o produkty, a to velmi příjemnou, nenásilnou formou.

• Udržování kontaktu se zákazníky.

• Zvýšení doby strávené na vašem webu či sociálních sítích.

• Díky SEO optimalizaci všech článků se bude text s vaší reklamou a odkazem
zobrazovat v organickém vyhledávání (neplacená návštěvnost).

Postup:

Článek po vzájemné domluvě vytvoříme a odešleme vám ho ke schválení.

Do článku umístíme bannerovou reklamu vaší firmy jako profesionála v oboru.

Po schválení článek zveřejníme na našem blogu.

Článek propagujeme rozesílkou v newsletteru na naši databázi vinařů a na
všechny naše sociální sítě.

Článek můžete dále používat dle vaší potřeby.

Cena

6 000 Kč / 1 článek + bannerová reklama v jednom článku

( 2 500 Kč tvorba článku + 3 500 Kč umístění bannerové reklamy )

4 000 Kč / 1 článek, který si sami dodáte + prokliky v textu



Sociální sítě

Výhody:

Pomůžeme vám s marketingem na sociálních sítích. Vytvoříme neotřelý a
zajímavý příspěvek o vaší službě, výrobku apod. Ideální pro moderní propagaci
vaší firmy, nového výrobku, služby, pozvánky k události, akci atd. Bude vás vidět!

Postup:

Zjistíme, o jakou formu příspěvku máte zájem.

Vytvoříme návrh reklamního příspěvku a zašleme vám ho ke schválení (včetně
textu a grafického zpracování).

Po odsouhlasení vložíme příspěvek na sociální sítě.

Dle dohody navrhneme placenou reklamu příspěvku.

1 nepropagovaný příspěvek

490,- Kč

1 propagovaný příspěvek

dle domluvy



Newsletter

Výhody:

Přímá komunikace s vinaři, kteří nevyužívají sociální sítě. Na rozdíl od SMS,
můžeme newsletter doplnit grafikou a v jedné zprávě můžeme sdělit více
informací. Součástí newsletteru je proklik na váš web nebo na váš
produkt/službu.

Postup:

• Zpracování textu o vás, vaší službě nebo produktu.

• Vložení fotografie do textu newsletteru.

• Odkaz na vaše webové stránky a sociální sítě.

• Rozeslání naší databázi 5000 vinařů a vinohradníků.

1 příspěvek v newsletteru

1 900 Kč



Tržiště

Výhody:

Pomocí Tržiště vinaři a firmy obchodují za výhodné ceny. Zadáte si nabídku nebo
poptávku (koupím/prodám) a zveřejníme vám ji zdarma na našem portále v sekci
„Tržiště“.

Postup:

• Registrujte se na našich webových stránkách www.pracevevinarstvi.cz.

• Zdarma si v administraci vložte inzerci nabídky/poptávky.

• Ta se následně uveřejní na našem webu.

zdarma



Ing. Petra Tomčalová

Bc. Klára Vyhňáková

tel.: +420 724 812 057
e-mail: prace@vevinarstvi.cz

Kobylí 78
691 10

tel.: +420 724 729 697
e-mail: obchod@pracevevinarstvi.cz

Bořetice 331
691 08


