2021
ONLINE SLUŽBY
DOPORUČOVANÉ KOMPLEXNÍ ONLINE KAMPANĚ
Publikum, které v rámci našich online kampaní oslovujeme, čítá cca 15.000 dentálních odborníků (CZ + SK).
Naše schopnost právě na toto publikum v online prostoru zacílit a oslovit jej je naprosto klíčovou devizou, kterou vám v našich kampaních nabízíme.

26.000 Kč / 1.040 €

Obsahová kampaň
•
•
•

umístění zajímavého obsahu (článku či videa) na náš web
exkluzivní umístění reklamních bannerů 330 × 825 px a 940 × 600 px
vedle článku/videa na dobu 12 měsíců
propagace článku/videa v newsletteru a na sociálních sítích
(organický i placený dosah)

Sponzorovaná facebooková
kampaň
•
•

Propagace obsahu, který je pro odbornou veřejnost zajímavý, má mnohem
větší dosah, než propagace produktu či služby. Vaši nabídku předkládáte
odborné veřejnosti prostřednictvím banneru u obsahu.

•
•

z vašich vlastních dodaných graﬁckých podkladů připravíme 2 vizuální
sady bannerů ve všech potřebných formátech
kampaň nastavíme tak, aby se vaše bannery zobrazovaly na webech
v obsahové síti Google Ads cca 6 týdnů odborné dentální veřejnosti

Bannery se našemu dentálnímu publiku zobrazují na webech, které
navštěvují – nejčastěji na zpravodajských a různých hobby webech.

Bannerová kampaň
na webech StomaTeamu

váš banner 330 × 825 px nebo 330 × 390 px umístíme na 2 měsíce
na 3 z našich webů dle vašeho výběru, anebo
• vaše 2 bannery 330 × 825 px nebo 330 × 390 px umístíme na 1 měsíc
na 3 z našich webů dle vašeho výběru

E-mailingová kampaň
•
•

•
•

26.000 Kč / 1.040 €

propagace ve dvou našich newsletterech prostřednictvím banneru
(1320 × 660 px nebo 336 × 300 px), videa nebo článku
newsletter zasíláme min. 2× měsíčně

Veškeré prezentované ceny jsou uváděny bez DPH.
Změny ceníku a edičního plánu vyhrazeny.

Vá š p r ů vo dc e d en t ální m svě t e m

StomaTeam s.r.o.
nám. T. G. Masaryka 1280, Zlín 760 01, Czech Republic
stomateam.cz

dental-tribune.cz

dentalchoice.cz

dentalmarket.cz

dentalbazar.cz

dentaljobs.cz

20.000 Kč / 800 €

prostřednictvím FB Business Manageru vám nastavíme možnost
oslovovat po dobu 2 měsíců celé naše dentální publikum
po tuto dobu jste limitováni maximálním počtem 4 kampaní

Tato služba je vhodná pro společnosti, které pravidelně aktualizují svůj FB
proﬁl a mají zkušenosti s vedením kampaní prostřednictvím FB Business
Manageru. V ceně nabízíme 2 hod. konzultací na téma vedení FB kampaní.

26.000 Kč / 1.040 €

•

z vámi dodaných podkladů připravíme 2–3 vizuální sady vašich FB
příspěvků
kampaň nastavíme tak, aby se vaše příspěvky zobrazovaly
cca 4 týdny na FB odborné dentální veřejnosti

Zapůjčení našeho publika
na 2 měsíce na propagaci
vašich vlastních FB kampaní

26.000 Kč / 1.040 €

PPC kampaň

26.000 Kč / 1.040 €

Služby za paušální cenu
•
•

•
•

14.000 Kč / 560 €

stomateam.cz – reklamní banner 330 × 390 px či 330 × 825 px
na celém webu na 2 měsíce
dentalmarket.cz | dentalchoice.cz | dentalbazar.cz |
dentaljobs.cz | dentalacademy.cz – reklamní banner 330 × 825 px
na webech na 2 měsíce
newsletter StomaTeamu – umístění banneru 1320 × 660 px či
upoutávky na video v newsletteru
newsletter Dental Tribune CZ/SK – umístění banneru 336 × 300 px
v newsletteru

Další služby
graﬁcké služby
kreativní návrh kampaně, zpracování podkladů, výroba bannerů apod. –
orientační cena sady PPC bannerů od 5.000 Kč / 200 €
poradenské a analytické služby
analytika, návrhy optimalizace vašeho webu či nabídky, návrhy
konceptů kampaní apod. v ceně 1.000 Kč/hod. / 40 €/hod.
agenturní práce
organizace kampaní, dohledové služby, nadstandardní reporting,
komunikace apod. v ceně 1.000 Kč/hod. / 40 €/hod.

