





Letem světem Applem


Nejdůležitější období roku, co do novinek od Applu, je za námi a to nejdůležitější, co se vás, 
našich partnerů týká, nás teprve čeká. Během letošního září jsme se pokusili ještě vylepšit 
dosavadní statistiky a udělali jsme pro to vše, co se jen dalo. Výsledek předčil naše očekávání a 
LsA zaznamenalo nejlepší měsíc ve své historii. Během pouhých třiceti dnů nás navštívilo 926 000 
UIP, zaznamenali jsme neskutečných 3 300 000 návštěv a čtenáři zobrazili 12 500 000 stránek. To 
vše pouze během letošního září. 


Současně s koncem září se nám také uzavřelo třetí čtvrtletí letošního roku, během kterého, jsme 
dosáhli meziročního růstu unikátních návštěvníků 7,19 %, počet návštěv vzrostl o 20 % a počet 
impresí pak o 16 %. Celkově tak bannery našich partnerů za poslední kvartál dosáhly 24 000 000 
zobrazení. Za posledních 12 měsíců pak navštívilo LsA 6 000 000 UIP, kteří vygenerovali 24 500 
000 návštěv a 86 000 000 zobrazení stránek. Těchto čísel dokážeme dosahovat pouze díky vám, 
našim partnerům, kterých si nesmírně vážíme. Děkujeme za to, že nám umožňujete růst a věřím, 
že rostete spolu s námi!


S pozdravem a poděkováním Roman Zavřel








Letem světem Applem


Spíše než rekapitulovat poslední čtvrtletí roku, které překonalo kvartální rekordy v návštěvnosti a 
počtu unikátních návštěvníků je zajímavější rekapituloval celý rok 2017. Ten dokázal splnit veškeré 
naše stanovené cíle a podařilo se nám dosáhnout 4 800 000 UIP, 16 200 000 návštěv a 50 500 
000 impresí. Za měsíc prosinec pak společnost Text Factory s.r.o. zaznamenala dle měření 
auditovaného Netmonitoru na svých třech největších serverech více než jeden milion unikátních 
návštěvníků neboli takzvaných real users. 


V roce 2018 chceme jít se všemi čísly opět na novou laťku a již začátkem letošního roku jsme 
spustili soutěž společně se soutěžní galerií a postupně budeme přinášet další funkce a rozšíření 
LsA, které by měly pomoci k ještě lepším výsledkům než doposud. Plánujeme se také na 100% 
věnovat projektům jablickar.cz, který pod našim vedením roste měsíc po měsíci a rozvoji serveru 
samsungamgazineeu. Věřím, že budete i nadále spokojeni s naši prací. Velmi děkujeme za vaši 
podporu a budeme se i v roce 2018 těšit na co nejproduktivnější spolupráci. 


S poděkováním Roman Zavřel








Mobil Pohotovost 2018 

Společnost Mobil Pohotovost by díky níže uvedené inzerci nahradila stávajícího hlavního partnera 
a stala se nejviditelnějším a nejdůležitějším partnerem na serverech společnosti Text Factory, mezi 
které patří největší Apple web ve střední Evropě a druhý největší Apple Web v ČR a také největší 
Samsung magazín v ČR. Součástí inzerce není jen display v podobě brandingu na všech třech 
serverech, ale také redakční obsah, sdílení tiskových zpráv a akcií pro čtenáře, pomocí kterých 
chceme budovat ve čtenářích povědomí o kvalitní a silné značce, kterou MP představuje.


Inzerce současných partnerů končí v případě Jablíčkáře 1. 1. 2018, v případě LsA 21. 2. 2018 a v 
případě Samsung Magazine 1. 4. 2018 s tím, že partnerem u Samsung Magazine a Jablíčkář je v 
současné době společnost Mobil Pohotovost. Rádi bychom tedy sjednotili inzerci na všech třech 
magazínech s tím, že bychom 12 měsíců inzerce počítali na všech třech magazínech od 1. 4. 2018 
a doba před tímto datem by byla bonus zdarma, během kterého by MP mohlo využít veškerých 
níže uvedených služeb. 


Celkově tak i s bonusem dokážeme garantovat do 1. 4. 2019 natočení minimálně 90 000 000 
impresí v součtu na všech třech serverech. Celkově dojde ke zveřejnění 36 redakčních článků a 
54 tiskových zpráv s tím, že veškerý obsah bude sdílen na všech sociálních sítích příslušných 
médií. 


Statistika serveru Letem světem Applem za posledních 12 měsíců





iWant 2018 

Letem světem Applem za posledních 12 měsíců zaznamenalo 49 000 000 impresí. Z těchto 
impresí je nutné odečíst imprese které udělal seznam.cz, při kterých se reklamy inzerentů 
nezobrazují. Těchto impresí bylo dle Google Analytics 6 000 000, což znamená, že LsA natočilo 
43 000 000 impresí se zobrazením bannerů. Při meziročním růstu tak můžeme 100% garantovat 
minimálně 60 000 000 impresí natočených s reklamními bannery inzerentů.


Leaderboard bude zobrazen na všech stránkách letemsvetemapplem.eu včetně bazaru, 
diskusního fóra a galerie. To znamená, že Leaderboard zaznamená 60 000 000 impresí.  
Součástí inzerce je samozřejmě možnost zveřejnění tiskových zpráv, recenzí a také 
exkluzivita v rámci všech APR prodejců.


Cena pouze za iWant Leaderboard = 1 000 000Kč + DPH

Cena za CPT = 16,6Kč


iWant + Smarty + Smarty Vendoři 

V případě, že bychom i bannery Smarty a Bannery smarty pro vendory (300x600) nechali 
zobrazovat na všech stránkách včetně galerie, dokážeme bannerům natočit dohromady 180 000 
000 impresí. Vzhledem k tomu, že bannery smarty.cz jsou zaplaceny do 1. 6. 2018, budeme je do 
těchto impresí počítat jen jako 30 milionů impresí. To znamená, že máme k dispozici pro vendory 
a iWant dohromady 150 000 000 impresí. V případě velkého zájmu je možné bannery pro Vendory 
upravit na velikost 300x900 pixelů. Samozřejmostí je opět možnost vydávat tiskové zprávy také 
pro Vendory. Banner pro vendory bude zobrazen na pozici kde je nyní banner Sandisk.


Cena za vše výše uvedené 1 600 000Kč + DPH 

Cena za CPT =  10,6Kč


(cena za CPT vychází ze 60 milionů impresí iWant, 60 milionů impresí Smarty Vendor partneři a 30 
milionů impresí za 7 měsíců prodloužení Smarty bannerů pod články) 





Inzerce produktů Panzerglass www.letemsvetemapplem.eu v rámci Q4 2017 zahrnuje 
kombinaci vizuální reklamy a textové reklamy tak, aby došlo k maximálnímu účinku 
zvýšení povědomí o společnosti. Inzerce bude probíhat na všech našich hlavních 
serverech, tedy na letemsvetemapplem.eu, samsungmagazine.eu a jablickar.cz v 
následujícím rozsahu.

Letem světem Applem 

• Branding s garancí 4 000 000 impresí (od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018)

• zveřejnění tiskové zprávy 2x měsíčně

• 3x recenze produktu PanzerGlass

• 3x recenze Magcover

• Uspořádání soutěže o merchandesign CR7 a MagCover na Facebooku


Jablíčkář.cz  

• banner o rozměrech 300x300 pixelů

• zveřejnění tiskové zprávy 1x měsíčně

• Možnost uspořádat soutěž

• Garance 2 500 000 impresí


 Samsungmagazine.eu 

• banner o rozměrech 600x300 pixelů 

• zveřejnění tiskové zprávy 1x měsíčně

• Možnost uspořádat soutěž

• Garance 800 000 impresí


Cena = 95 000Kč + DPH za období od 1. 11. do 31. 1. 2018





Letem světem Applem Q2 2017 

Letem světem Applem Q1 + Q2 2017 
 

Letem světem Applem Q1 2017

Za první čtvrtletí letošního roku se nám podařilo oproti loňskému roku zvednou počet impresí o 
60% a významného růstu o 12% se dočkaly také počty UIP. V mírném růstu pak pokračují také 
veškeré další statistiky jako jsou návštěvy, délka návštěv a počet nových uživatelů. Letem světem 
Applem tak za 6 let od svého vzniku stále roste a ještě nikdy se nestalo, aby v meziročním 
porovnání veškeré statistiky nestoupaly.

Mobil Pohotovost 2017

V rámci inzerce vám můžeme nabídnout trojici bannerů které jsou v současné době k dispozici a 
jsou zároveň velmi dobře proklikávané a mají značné množství impresí. Kombinace redakčních 
článků, tiskových zpráva a bannerů pak vede k maximálnímu účinku inzerce a zároveň nám dává 
možnost poskytnout maximální možné slevy.

• PR článek - samostatná cena je 1500Kč + DPH (obsah dodává inzerent)

• Redakční článek (recenze) - cena je 2500Kč + DPH (článek píše redakce a posílá na 
schválení inzerentovi)

• Bannerová kampaň A - Banner pod článkem o rozměrech 760x200 pixelů, jedná se o 
banner kde nyní vidíte HighSky

• Bannerová kampaň B - banner o rozměrech 300x600 pixelů umístěný pod bannerem 
QNAP

• Bannerová kampaň C - banner o rozměrech 1130x300 pixelů umístěný nad footrem

Ceny inzerce

• Banner A na 1 měsíc   = 35 000Kč  (CPT = 10Kč)
• Banner A na 3 měsíce = 85 000Kč  (CPT = 8Kč)
• Banner A na 12 měsíců = 300 000Kč (7,1Kč)

• Banner B na 1 měsíc  =  30 000Kč (CPT = 8,5Kč)
• Banner B na 3 měsíce  = 75 000Kč (CPT = 7,1Kč)
• Banner B na 12 měsíců = 275 000Kč (CPT = 6,5Kč)

 
• Banner C na 1 měsíc  =  30 000Kč + DPH  (CPT = 8,5Kč)
• Banner C na 3 měsíce  = 75 000Kč + DPH (CPT = 7,1Kč)
• Banner C na 12 měsíců = 275 000Kč (CPT = 6,5Kč)

*V případě inzerce na více než 1 měsíc pak poskytujeme každý měsíc zdarma tiskovou zprávu + 
recenzi. 

*Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%, které bude připočítáno - jsme plátci DPH

Pro rok 2017 jsme pro vás připravili opět komplexní nabídku, která zahrnuje kombinaci bannerů, 
tiskových zpráv, komerčních sdělení, recenzí a samozřejmě také propagace na sociálních sítích. 
Za posledních 12 měsíců se nám podařilo udržet trend každoročního růstu o více než 50% a 
věřím, že grafy uvedené v tomto dokumentu vás potěší.

Nabízíme celkově tři varianty připravené na základě poptávky od pana Kluvánka. Všechny tři 
nabídky jsou atraktivní a nabízí nejlepší možnosti prezentace na serveru Letem světem Applem. V 
základní nabídce nezvyšujeme cenu pro příští rok.

Nově jsou zpracovány také nabídky, kde získá společnost iStores exkluzivitu a nebude na celém 
serveru nikde jinde prezentován jiný APR prodejce s vyjímkou velkoprodejců typu Alza, Mall a 
podobně. Tedy žádná přímá konkurence jako je M:zone, iStyle, iWant a podobně. Taktéž je nově 
zpracována nabídka, kde je zvýšená viditelnost iStores pomocí dalšího banneru pod články.

Statistika návštěvnosti od 1. 11. 2015 do 1. 11. 2016



Letem světem Applem 2017 vs 2017 










Kompletní rozpis inzerce v roce 2018 

Letem světem Applem 

• Garance 75 000 000 impresí při využití bonusu

• K dispozici od 22. 2. 2018 včetně (bonus 37 dní)

• Branding celého webu při 100% impresí

• 18x zveřejnění tiskové zprávy 

• 12 x vytvoření redakčního obsahu

• Možnost uspořádat soutěž

• Přidání odkazu do patičky serveru

• Sdílení veškerých článků na sociálních sítích


Jablíčkář.cz 

• Garance 10 000 000 impresí při využití bonusu

• K dispozici od 1. 1. 2018 (bonus 90 dní)

• Branding celého webu při 100% impresí

• 18x zveřejnění tiskové zprávy

• 12 x vytvoření redakčního obsahu

• Možnost uspořádat soutěž

• Přidání odkazu do patičky serveru

• Sdílení veškerých článků na sociálních sítích


Samsung Magazine 

• Garance 5 000 000 impresí při využití bonusu

• K dispozici od 1. 4. 2018 včetně

• Branding celého webu při 100% impresí

• 18x zveřejnění tiskové zprávy

• 12 x vytvoření redakčního obsahu

• Možnost uspořádat soutěž

• Přidání odkazu do patičky serveru


Cena inzerce 

Cena inzerce na 12 měsíců = 3 200 000Kč + DPH s jednorázovou platbou předem.


Vizualizace zobrazení banneru na jablickar.cz (na místo Highsky) 

Vizualizace zobrazení banneru na samsungmagazine.eu (na místo MP)




Letem světem Applem 

Server Letem světem Applem působí na trhu od roku 2010 a specializuje se na lifestyle obsah pro 
fanoušky společnosti Apple. Jedná se o absolutně nejnavštěvovanější Apple server v ČR/SR a 
jeden ze 7 nejnavštěvovanějších IT serverů v ČR dle auditovaného měření Netmonitor, dle kterého 
je LsA také jeden ze 110 nejnavštěvovanějších webů celkově v ČR. Na serveru garantujeme 
partnerovi exkluzivitu, díky které nebude na serveru inzerovat žádný jiný servis v ČR.


• Banner o rozměrech 600 x 300 pixelů


• Odkaz v menu pod položkou SERVIS (případně jiné slovo dle dohody)


• 12x tisková zpráva (dodává inzerent)


• 6x redakční obsah zpracovaný na téma zadané inzerentem.


• Možnost uspořádat soutěž, přidání odkazu do patičky serveru


Garance zobrazení 

• Banner zaznamená během 12 měsíců minimálně 50 000 000 impresí


• Garance exkluzivity v rámci servisů Apple produktů a v rámci všech ostatních servisů. Na 
serveru nebude nikde inzerovat žádným způsobem jiný servis  po celou dobu inzerce 
společnosti Macwell. Exkluzivita se týká IP adres z ČR.


Vizualizace umístění banneru 

 

Porovnání H1 2017 versus H1 2016 
 

V pololetním porovnání roku 2017 s rokem 2016 se nám podařilo oproti kvartálnímu 
meziročnímu porovnání ještě zvýšit rostoucí tendence všech důležitých ukazatelů z nichž 
nejdůležitější pro naše inzerenty jsou samozřejmě imprese, které meziročně rostou o 
65%, počty UIP pak rostou o 18% a ne jinak jsou na tom také další ukazatele. 


Letem světem Applem Q1 2017 versus Q1 2016Garance zobrazení

Všechny výše uvedené bannery jsou zobrazeny na všech stránkách a podstránkách webu 
letemsvetemapplem.eu

• Počet UIP za měsíc: 450 000 UIP
• Počet UIP za 3 měsíce: 1 200 000 UIP

• Počet návštěv za měsíc 1 200 000
• Počet návštěv za 3 měsíce 3 500 000

• Počet impresí za měsíc: 3 500 000 impresí
• Počet impresí za 3 měsíce: 10 500 000 impresí

Nabídky pro společnost iStores v roce 2017

1. Nabídka

• Umístění banneru na pozici roku 2016 o rozměrech 1130 x 250 pixelů s garancí 30 000 000 
impresí.

• Umístění banneru na pozici roku 2016 o rozměrech 250x250 pixelů s garancí 30 000 000 impresí

• 30 tiskových zpráv, 20 recenzí, umístění odkazu do patičky serveru

• Cena: 230 000Kč 

2. Nabídka

• Umístění banneru na pozici roku 2016 o rozměrech 1130 x 250 pixelů s garancí 30 000 000 
impresí.

• Umístění banneru na pozici roku 2016 o rozměrech 250x250 pixelů s garancí 30 000 000 impresí

• 30 tiskových zpráv, 20 recenzí, umístění odkazu do patičky serveru

• Garance exkluzivity: nikde na serveru Letem světem Applem se žádným způsobem nebude 
prezentovat jiný APR prodejce s vyjímkou velkoprodejců typu Alza, Mall a podobně. Tedy žádná 
přímá konkurence jako je M:zone, iStyle, iWant a podobně.

• Cena: 270 000Kč

3. Nabídka

• Umístění banneru na pozici roku 2016 o rozměrech 1130x250 pixelů s garancí 30 000 000 
impresí.

• Umístění banneru na pozici roku 2016 o rozměrech 250x250 pixelů s garancí 30 000 000 impresí

• Umístění banneru na pozici pod články o rozměrech 760x200 pixelů, kde je nyní M:zone s 
garancí 30 000 000 impresí ročně.

• 30 tiskových zpráv, 20 recenzí, umístění odkazu do patičky serveru

• Garance exkluzivity: nikde na serveru Letem světem Applem se žádným způsobem nebude 
prezentovat jiný APR prodejce s vyjímkou velkoprodejců typu Alza, Mall a podobně. Tedy žádná 
přímá konkurence jako je M:zone, iStyle, iWant a podobně.

• Cena 365 000Kč




Jablíčkář.cz 

Server Jablickar.cz působí na trhu od roku 2009 a specializuje se na kvalitní redakční obsah cílený 
na Apple uživatele. V současné době je server zařazen do google news, sekce vše z internetu na 
seznam.cz a dalších feedu, které přivádí další čtenáře. Jedná se o druhý nejnavštěvovanější Apple 
server v ČR. Na serveru garantujeme partnerovi exkluzivitu, díky které nebude na serveru 
inzerovat žádný jiný servis v ČR. 


• Banner o rozměrech 380 x 380 pixelů


• Odkaz v menu pod položkou SERVIS (případně jiné slovo dle dohody)


• 12x tisková zpráva (dodává inzerent)


• 6x redakční obsah zpracovaný na téma zadané inzerentem.


• Možnost uspořádat soutěž, přidání odkazu do patičky serveru


Garance zobrazení 

• Banner zaznamená během 12 měsíců minimálně 10 000 000 impresí


• Garance exkluzivity v rámci servisů Apple produktů a v rámci všech ostatních servisů. Na 
serveru nebude nikde inzerovat žádným způsobem jiný servis  po celou dobu inzerce 
společnosti Macwell. Exkluzivita se týká IP adres z ČR.


Vizualizace umístění banneru





Letem světem Applem Q2 2017 

Letem světem Applem Q1 + Q2 2017 
 

Letem světem Applem Q1 2017

Za první čtvrtletí letošního roku se nám podařilo oproti loňskému roku zvednou počet impresí o 
60% a významného růstu o 12% se dočkaly také počty UIP. V mírném růstu pak pokračují také 
veškeré další statistiky jako jsou návštěvy, délka návštěv a počet nových uživatelů. Letem světem 
Applem tak za 6 let od svého vzniku stále roste a ještě nikdy se nestalo, aby v meziročním 
porovnání veškeré statistiky nestoupaly.

Mobil Pohotovost 2017

V rámci inzerce vám můžeme nabídnout trojici bannerů které jsou v současné době k dispozici a 
jsou zároveň velmi dobře proklikávané a mají značné množství impresí. Kombinace redakčních 
článků, tiskových zpráva a bannerů pak vede k maximálnímu účinku inzerce a zároveň nám dává 
možnost poskytnout maximální možné slevy.

• PR článek - samostatná cena je 1500Kč + DPH (obsah dodává inzerent)

• Redakční článek (recenze) - cena je 2500Kč + DPH (článek píše redakce a posílá na 
schválení inzerentovi)

• Bannerová kampaň A - Banner pod článkem o rozměrech 760x200 pixelů, jedná se o 
banner kde nyní vidíte HighSky

• Bannerová kampaň B - banner o rozměrech 300x600 pixelů umístěný pod bannerem 
QNAP

• Bannerová kampaň C - banner o rozměrech 1130x300 pixelů umístěný nad footrem

Ceny inzerce

• Banner A na 1 měsíc   = 35 000Kč  (CPT = 10Kč)
• Banner A na 3 měsíce = 85 000Kč  (CPT = 8Kč)
• Banner A na 12 měsíců = 300 000Kč (7,1Kč)

• Banner B na 1 měsíc  =  30 000Kč (CPT = 8,5Kč)
• Banner B na 3 měsíce  = 75 000Kč (CPT = 7,1Kč)
• Banner B na 12 měsíců = 275 000Kč (CPT = 6,5Kč)

 
• Banner C na 1 měsíc  =  30 000Kč + DPH  (CPT = 8,5Kč)
• Banner C na 3 měsíce  = 75 000Kč + DPH (CPT = 7,1Kč)
• Banner C na 12 měsíců = 275 000Kč (CPT = 6,5Kč)

*V případě inzerce na více než 1 měsíc pak poskytujeme každý měsíc zdarma tiskovou zprávu + 
recenzi. 

*Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%, které bude připočítáno - jsme plátci DPH

Pro rok 2017 jsme pro vás připravili opět komplexní nabídku, která zahrnuje kombinaci bannerů, 
tiskových zpráv, komerčních sdělení, recenzí a samozřejmě také propagace na sociálních sítích. 
Za posledních 12 měsíců se nám podařilo udržet trend každoročního růstu o více než 50% a 
věřím, že grafy uvedené v tomto dokumentu vás potěší.

Nabízíme celkově tři varianty připravené na základě poptávky od pana Kluvánka. Všechny tři 
nabídky jsou atraktivní a nabízí nejlepší možnosti prezentace na serveru Letem světem Applem. V 
základní nabídce nezvyšujeme cenu pro příští rok.

Nově jsou zpracovány také nabídky, kde získá společnost iStores exkluzivitu a nebude na celém 
serveru nikde jinde prezentován jiný APR prodejce s vyjímkou velkoprodejců typu Alza, Mall a 
podobně. Tedy žádná přímá konkurence jako je M:zone, iStyle, iWant a podobně. Taktéž je nově 
zpracována nabídka, kde je zvýšená viditelnost iStores pomocí dalšího banneru pod články.

Statistika návštěvnosti od 1. 11. 2015 do 1. 11. 2016




Letem světem Applem Q2 2017 

Letem světem Applem Q1 + Q2 2017 
 

Letem světem Applem Q1 2017

Za první čtvrtletí letošního roku se nám podařilo oproti loňskému roku zvednou počet impresí o 
60% a významného růstu o 12% se dočkaly také počty UIP. V mírném růstu pak pokračují také 
veškeré další statistiky jako jsou návštěvy, délka návštěv a počet nových uživatelů. Letem světem 
Applem tak za 6 let od svého vzniku stále roste a ještě nikdy se nestalo, aby v meziročním 
porovnání veškeré statistiky nestoupaly.

Mobil Pohotovost 2017

V rámci inzerce vám můžeme nabídnout trojici bannerů které jsou v současné době k dispozici a 
jsou zároveň velmi dobře proklikávané a mají značné množství impresí. Kombinace redakčních 
článků, tiskových zpráva a bannerů pak vede k maximálnímu účinku inzerce a zároveň nám dává 
možnost poskytnout maximální možné slevy.

• PR článek - samostatná cena je 1500Kč + DPH (obsah dodává inzerent)

• Redakční článek (recenze) - cena je 2500Kč + DPH (článek píše redakce a posílá na 
schválení inzerentovi)

• Bannerová kampaň A - Banner pod článkem o rozměrech 760x200 pixelů, jedná se o 
banner kde nyní vidíte HighSky

• Bannerová kampaň B - banner o rozměrech 300x600 pixelů umístěný pod bannerem 
QNAP

• Bannerová kampaň C - banner o rozměrech 1130x300 pixelů umístěný nad footrem

Ceny inzerce

• Banner A na 1 měsíc   = 35 000Kč  (CPT = 10Kč)
• Banner A na 3 měsíce = 85 000Kč  (CPT = 8Kč)
• Banner A na 12 měsíců = 300 000Kč (7,1Kč)

• Banner B na 1 měsíc  =  30 000Kč (CPT = 8,5Kč)
• Banner B na 3 měsíce  = 75 000Kč (CPT = 7,1Kč)
• Banner B na 12 měsíců = 275 000Kč (CPT = 6,5Kč)

 
• Banner C na 1 měsíc  =  30 000Kč + DPH  (CPT = 8,5Kč)
• Banner C na 3 měsíce  = 75 000Kč + DPH (CPT = 7,1Kč)
• Banner C na 12 měsíců = 275 000Kč (CPT = 6,5Kč)

*V případě inzerce na více než 1 měsíc pak poskytujeme každý měsíc zdarma tiskovou zprávu + 
recenzi. 

*Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%, které bude připočítáno - jsme plátci DPH

Pro rok 2017 jsme pro vás připravili opět komplexní nabídku, která zahrnuje kombinaci bannerů, 
tiskových zpráv, komerčních sdělení, recenzí a samozřejmě také propagace na sociálních sítích. 
Za posledních 12 měsíců se nám podařilo udržet trend každoročního růstu o více než 50% a 
věřím, že grafy uvedené v tomto dokumentu vás potěší.

Nabízíme celkově tři varianty připravené na základě poptávky od pana Kluvánka. Všechny tři 
nabídky jsou atraktivní a nabízí nejlepší možnosti prezentace na serveru Letem světem Applem. V 
základní nabídce nezvyšujeme cenu pro příští rok.

Nově jsou zpracovány také nabídky, kde získá společnost iStores exkluzivitu a nebude na celém 
serveru nikde jinde prezentován jiný APR prodejce s vyjímkou velkoprodejců typu Alza, Mall a 
podobně. Tedy žádná přímá konkurence jako je M:zone, iStyle, iWant a podobně. Taktéž je nově 
zpracována nabídka, kde je zvýšená viditelnost iStores pomocí dalšího banneru pod články.

Statistika návštěvnosti od 1. 11. 2015 do 1. 11. 2016



 


