NABÍDKA REKLAMY
nezávislý cestovatelský server

Standardní formáty reklamy:
Banner
– klasický 468x60px				
– cíleně zobrazovaný v konkrétní sekci 		
Button (125x125px)				
Leaderboard (1000x100px)			
Vertical banner (120x240px)			
„Naše tipy“ – banner 200x80px			
„Naše tipy“ – banner 200x80px – cíleně
„Naše tipy“ – banner 200x200px		
„Naše tipy“ – banner 200x200px – cíleně
Další formáty:
PR článek 			
Sponzor serveru 				
Sponzor sekce/země 				

tradice od roku 2000
350,– Kč CPT
400,– Kč CPT
220,– Kč CPT
450,– Kč CPT
300,– Kč CPT
150,– Kč CPT
250,– Kč CPT
300,– Kč CPT
400,– Kč CPT

podrobné informace o všech zemích světa
novinka! cestovatelské blogy čtenářů!
diskuse s tematikou jednotlivých zemí
mapy
více než 1000 cestopisných článků
se zážitky ze všech koutů naší planety
plány měst
aktuální tipy pro cestování

300,– až 1000,– Kč
cena na vyžádání
cena na vyžádání

soutěže
tipy na kulturně-cestovatelské akce

(CPT = cost per thousand = cena za 1000 zobrazení)

Partnerům nabízíme také uspořádání soutěží v kombinaci s bannerovou reklamou za zvýhodněné ceny!
Další formy reklamy je možné dohodnout individuálně. Pro bližší informace a další nás, prosím, kontaktujte.
Bannery přijímáme ve formátech JPG, GIF, Flash.
Ceny jsou platné od 12. 1. 2009 do vydání dalšího ceníku.

O PROJEKTU BEDEKR.CZ
Bedekr.cz vznikl v roce 2000 jako první specializovaný cestovatelský web v České republice. Již od svých
počátků si kladl ambiciózní cíl: Poskytovat přesné údaje o všech zemích světa, a to včetně map, informací
o obyvatelstvu, o počasí i o dalších faktorech, jejichž znalost by se mohla návštěvníkovi daného místa hodit.
A samozřejmě nesmí chybět ani množství článků o zemích i o dalších tématech souvisejících
s cestováním.
Již velice brzy po vzniku Bedekru se na něj začali obracet lidé se zájmem o poznávání krás naší planety
a mnozí z nich pak na webu publikovali své zkušenosti z cest - podniknutých s cestovními kancelářemi
i takříkajíc na vlastní pěst. Redakce Bedekru tak získala významnou posilu; tyto i své články pak vždy pečlivě
třídila, aby byly pro návštěvníky snadno k nalezení u těch zemí, jichž se týkají.
Dva roky po svém vzniku prošel Bedekr.cz první významnou proměnou, která reagovala na požadavky
návštěvníků i na rozvoj webových technologií. Díky tomuto kroku zaznamenaly stránky další významný
nárůst návštěvnosti i loajality uživatelů.
Další rozvoj internetu – mimo jiné posun k technologiím takzvaného webu 2.0 – přiměl provozovatele
webu o 4 roky později k rozhodnutí o další významné inovaci. Téměř 12 měsíců usilovné práce pak vyústilo
na sklonku roku 2007 ve spuštění stránek na zcela nové platformě, která má všechny předpoklady podpořit
další významný rozvoj stránek Bedekr.cz.
Uživatelé dostali s novou verzí webu do ruky stránky rychlejší a přehlednější; možná důležitější je však
fakt, že použitá moderní platforma dovoluje obohacení webu Bedekr.cz o řadu nových pokročilých prvků –
o uživatelské blogy, o videa, o tříděné diskuze i o mnohé další. Nejdéle existující specializovaný web
o cestování tak dostal nejen nový kabát, ale také novou krev do žil.
Kontakt:									
Petra Svobodová								
e-mail: petra@bedekr.cz							
tel.: +420 777 968 660							
www.bedekr.cz

Provozovatel:
Ing. Aleš Svoboda – Atelier,
Nám. T. G. Masaryka 564/25, 290 01 Poděbrady
IČ: 64767205

