
Důkladnou analýzou vše začíná, až pak
můžeme správně připravit strategii

Připravili jsme pro vás nabídku na komplexní spolupráci
v oblasti web stránek, online médií, možnosti využít 
TV studio, možnost podpořit vše v tištěné inzerci...

Vyberte si jakékoliv služby nebo celek, vše probereme.

Nabídka spolupráce pro firmy
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Internetová a mediální agentura

Naší silnou stránkou je to, že vlastníme více jak 60 online deníků měst po celé ČR a pro pražské 
firmy máme i projekt www.prazskeulice.cz. Provozujeme i oborové portály jako www.gastro-cr.cz, 
www.svet-notebooku.cz, www.vikendovy-relax.cz, www.trendy-living.cz, www.trendy-cars.cz ...

Proto jsme schopni, jako mediální agentura, našim klientům pomoci mnohem více se systémem 
od nás, který známe,                                                                              vytváříme, neustále zlepšujeme a 
umíme ho spojit s                                                                                          deníky a portály, které máme.

Na následujících stránkách si můžete vybrat variantu webu i možnosti naší           PR spolupráce.

Známe svůj systém jak své boty, 10 let
ho zdokonalujeme a proto víme, jak ho
nastavit a propojit s desítkami jinými.
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Plány pro posílení obchodu

Počet článků v online denících

Můžeme Vám sestavit plán na míru, to je ideální. Po osobní konzultaci, kdy si povíme o 
vašem stávajícím webu, projdeme ho, pokud budete chtít, jako profesionálové, jak vidíme 
z technického hlediska možnosti pro zvýšení PR dosahu, jako to máme u našeho softwaru. 
Zde jsou vypsané nejčastější spolupráce s našimi stávajícími klienty.

Banner na titulní straně

Pozice SPECIAL
Aktivní linky na váš web z 60 deníků

Asistence při napsání PR článku
Sdílení našimi lidmi na sociální sítě

Uvedení v partnerech společnosti

Uvedení na deníku jako GENERÁLNÍ PARTNER

Vytvoření TV spotu firmou Falcon *

Doplňující služby:

Přes GA sledování statistik a pomoc zvýšit SEO **
Vytvoření a provoz microsite zdarma *
Podpora microsites zdarma *

PR články na www.prazsky-zpravodaj.cz
Bannerová podpora na www.prazsky-zpravodaj.cz

*    platí při podpisu smlouvy na min. 12 měsíců, spot je v hodnotě 40 tis. Kč
**  pokud máte zájem, může pomoci zvýšit bonitu webu, a naučíme Vás Google Analytics

Banner v sekcích
Počet článků v oborových portálech (bonus)

1 2 5 8 10
1 2 4

PL1 PL2 PL3 PL4 PL5

Cena za měsíc 499,- 999,- 1.999,- 4.999,- 8.999,-
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Nová administrace v17.0 je moderní a
svěží, na PC, tablety i mobilní telefony.

Nyní již nemusíte zůstávat v kanceláři, 
s novým systémem PublicMC v17.0
můžete spravovat svůj web a eshop

www.publicmc.cz/v17



Internetová a mediální agentura

více na www.mediamc.cz

Naši klienti nám věří, zkuste nás i Vy



Internetová a mediální agentura

Naší silnou stránkou je to, že vlastníme více jak 60 online Pro realizaci Vašich náročných  projektů 
máme profesionální televizní, filmové a fotografické studio.

Potřebujete představit budoucím zákazníkům svojí firmu? Že stojí na pevných základech, má 
tradici, je spolehlivá, plná odborníků a že je schopná splnit jejich náročné požadavky? Pak máte 
jedinečnou možnost využít různé formáty.

Zakoupením tohoto produktu získáváte jedinečný reklamní nástroj, který pro Vás bude 24 hodin 
denně oslovovat nové zákazníky a přesvědčovat je, že Vy jste ti praví.

Můžete využít i profesionální TV studio 
firmy Falcon Media Broadcast pro své
prezentace, online pořady ...

www.fameb.cz



Internetová a mediální agentura

Zde na www.businessmc.cz/kontakty
jsou karty našich lidí, se kterými, pokud
začneme spolupracovat, budete jednat



Podpořte 3
své známé
Napadlo nás, když budete umět s naším webem pracovat, 
bude pro Vás snadné ukázat a pomoci svým známým.

A tím nám ušetříte čas s učením :)  A uděláte jim radost.
Dáme Vám 3 poukázky na výrobu webu nebo PR podporu, 
můžete si je nechat na své projekty nebo darovat.

František má
starý eshop, asi on

Maruška z práce
mi zas pomohla.

Kdo pro mě
něco dělá?
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O webech a podpoře,
využití online deníků,
Vaše projekty a PR

Internetová a mediální agentura

Roman Kunert
spolumajitel agentury

Tel.:  +420 773 584 202
Mail: kunert@businessmc.cz
Skype: businessmccz

Pokud potřebujete 
profesionální web 
nebo eshop, portál, 

slevový systém..., umíme 
Vám s tím pomoci. Je však 
důležité vědět, co vlastně 
potřebujete a poptáváte. 
Během více jak 10 let jsme 
vytvořili stovky eshopů a 
web stránek. Když ale web 
již běží, nastává další akce, 
a to nastavit SEO tak, aby 
web byl pro vyhledávače 
nalezitelný. 

Firmy dnes po nás chtějí k 
výrobě webu i podporu, a 
buď si prostě sami aktivně

obvoláte jiné firmy a do-
mluvíte si odkazy, články, 
zaplatíte si PPC reklamu, 
klíčová slova přes Google 
Adwords atd. 
Co uděláte, je na Vás,
můžete vše nebo jen něco.
A my jsme vytvořili síť 60 
deníků měst, vzájemně 
propo ených, kam si nyní 
můžete jako zákazník firmy
nechat zdarma nasadit své 
PR články s aktivními url 
odkazy přímo do sekcí na 
svém webu.

Tyto propojení jsou velmi 
pozitivně hodnoceny.

Vaši značku umíme posílit 
také umístěním na pozice 
special 1 až 10.

Pokud máte zájem o kon-
zultaci, napište mi nebo 
zavolejte a rád si s Vámi 
sednu a ukáži možnosti.

Společně si sedneme 
nad zadáním, najdeme 
nejlepší řešení 
Vybereme typ médií na 
publikování článků a 
nastavíme PR i bannery
U eshopů nastavujeme 
automatické procesy

Roman Kunert, ředitel agentury


