Ceník firemní prezentace

Platný od 12. září 2021
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Jak objednávat
Objednávat je možné prostřednictvím e-mailu, ale i telefonicky, dopisem či při osobním setkání.
E-mailem
Zašlete na adresu atelier@martinmojzis.com
Telefonicky
Na telefonním čísle 603 410 862. Pokud je číslo nedostupné, zavoláme Vám zpět.
Dopisem
Text objednávky zašlete obyčejně na adresu atelieru:

Patrium Bohemia
Martin Mojžíš
Finkovská 7
160 00 Praha 6

Osobně
Domluvte si prosím schůzku pomocí výše uvedených kontaktů.

V objednávce uveďte:
Kde
Uveďte názvy měst či obcí, kde si přejete Vaši prezentaci zveřejnit.
Typ prezentace
Vyberte a uveďte, o jakou formu prezentace máte zájem. Kromě Firemních zápisů nabízíme řadu dalších
možností, např. Grafická firemní prezentace, Partner galerie, Firemní článek atd. Veškeré podrobnosti
naleznete na dalších stránkách.
Další informace
Například zda si budete přát vytvořit i fotografie, jakým způsobem nám zašlete grafické podklady apod.
Firemní údaje
Uveďte firemní údaje, které si přejete zveřejnit.
Termíny
Uveďte, od kterého data se má prezentace začít zobrazovat a jak dlouho.
Fakturační údaje
Uveďte údaje pro vystavení faktury / daňového dokladu.

Ceny
Ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH 21%.

V případě jakýchkoli nejasností (možnosti prezentace jsou poměrně obsáhlé) či dalších dotazů nás prosím
kontaktujte buď e-mailem (atelier@martinmojzis.com), nebo telefonicky na čísle 603 410 862.
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Firemní zápis
Firemní zápis je forma firemní prezentace, kdy je Vaše firma uvedena v katalogu firem daného města či
obce. Zápisy mohou být různé, veškeré možnosti naleznete na následujících stránkách.
Cena firemního zápisu vždy zahrnuje:
+ Tvorbu zápisu.
+ Případné změny údajů (např. nová adresa po stěhování, jiné telefonní číslo apod.)
po celou dobu zveřejnění Vašeho zápisu.
+ Překlad zápisu do anglického jazyka.
+ Zápis zároveň i v anglické části galerie.
Odkaz na firemní zápisy je umístěn na stránce daného města či obce vedle odkazu Galerie fotografií. Pokud
zde odkaz zatím není, katalog pro dané město či obec připravujeme.
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Základní zápis
Jde o standardní zápis v přehledu firem daného města, obce či místa. Odkaz na katalog firem je vytvořen
spolu s prvním zápisem v daném městě či obci.
Ukázka základního zápisu:

Jan Hřenský / truhlářství
www.hrensky.cz

Ukázka základního zápisu v anglické části stránek:

Jan Hrensky / woodwork
www.hrensky.cz

Ukázka základního zápisu s barevným podkladem:

Jan Hřenský / truhlářství
www.hrensky.cz

Ukázka základního zápisu s barevným podkladem v anglické části stránek:

Jan Hrensky / woodwork
www.hrensky.cz

Pokud nemáte své internetové stránky kromě českého také v anglickém jazyce, žádný problém. Nastavíme
odkaz z anglické části galerie tak, aby se Vaše stránky automaticky překládaly do angličtiny nebo jakéhokoli
jiného jazyka, který si návštěvník vybere.
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Ceník základních zápisů:

Cena za rok
(365 dní)

Cena za trvalé
zveřejnění

Název, obecně činnost, funkční internetová adresa odkazující
na stránky firmy.

350

1490

Prodloužení na druhý rok.
Zvýhodnění lze uplatnit pouze pro druhý rok, v dalších letech
již zůstává cena stejná (290).

350
290

–

Objednání na 2 roky předem.

640
490

–

Objednání na 3 roky předem.

930
690

–

Barevný podklad základního zápisu.
Barva podkladu: zlatá.

+ 490

1890

Barevný podklad základního zápisu.
Libovolná (např. Vaše firemní) barva podkladu.

+ 690

1990

Popis
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Rozšířený zápis
Rozšířené zápisy jsou vzhledem k větším rozměrům výraznější než základní zápisy. Cena příplatků se
přičítá k ceně základního zápisu. Příplatky lze objednat i dodatečně, nicméně jsou zveřejněny vždy jen do
konce platnosti základního zápisu.
Ukázka Rozšířeného zápisu – základní zápis s následujícími příplatky: značka (logo), poštovní adresa,
telefon, stručný popis činnosti, e-mail.

Jan Hřenský / truhlářství
U zámku 1, 123 45 Český Krumlov
Výroba nábytku na zakázku, tesařské práce.
Telefon: +420 123 456 789. E-mail: jan@hrensky.cz
www.hrensky.cz

Cena za rok
(365 dní)

Cena za trvalé
zveřejnění

Značka (logo).

+ 250

+ 350

Poštovní adresa.

+ 250

+ 350

Telefon (jedno telefonní číslo).

+ 250

+ 350

Stručný popis činnosti (musí se vejít na jeden řádek
v základním zobrazení).

+ 250

+ 350

Jedna osoba / její funkce.

+ 250

+ 350

E-mail.

+ 250

+ 350

+ 1500
+ 990

+ 2100
+ 1290

Popis

Zvýhodněná cena při objednání všech šesti příplatkových
položek.
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Zvýhodněné umístění firemního zápisu
Firemní zápisy jsou řazeny podle abecedy (první písmeno názvu firmy nebo příjmení osoby). Nad prvním
zápisem je ještě jedna pozice, kterou lze získat pouze za úhradu. Pokud je místo již obsazeno, na požádání
Vám rádi sdělíme, kdy bude volné. Je výhodné si jej předplatit, takže po skončení platnosti momentálního
zvýhodněného umístění se na jeho místě ihned objeví Vaše firma.
K ceně zápisu se přičte příplatek:
Umístění zcela nahoře ve výpisu firem
na dobu:

Cena

1 měsíc (31 den).

+ 990

3 měsíce (93 dny).

+ 1490

½ roku (186 dní).

+ 2900

Rok.

+ 4900

2 roky.

+ 7900

3 roky.

+ 12 900

Déle.

Dohodou.

Ukázka zvýhodněného umístění firemního zápisu. Zápis působí jako nadpis stránky, hlavní informace. Dole
je oddělený větší mezerou.

Jan Hřenský / truhlářství
www.hrensky.cz

Název / činnost
www.adresa.cz

Název / činnost
www.adresa.cz
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Firemní grafické prvky
Pruh o rozměrech 1000 x 170 obrazových bodů. Další rozměry dle dohody. Grafické zpracování (tvorba
sloganu, koláž značky, fotografií, názvu a textu) v ceně. Po kliknutí otevře Vaše stránky.
Prvek může být umístěn buď na hlavní, úvodní straně kteréhokoli města či obce, nebo i na titulní straně
galerie Patrium Bohemia.
Při objednání Firemního grafického prvku získáte zdarma a trvale základní Firemní zápis v katalogu firem
daného města či obce v ceně 1490 Kč.
Ukázka Firemního grafického prvku:

Na úvodní
straně města
či obce

Na titulní straně
galerie Patrium
Bohemia

3 měsíce (93 dny).

3490

14 900

½ roku (186 dní).

4900

19 900

Rok.

8900

24 900

2 roky.

9900

39 900

3 roky.

14 900

49 900

Dohodou.

Dohodou.

Doba zveřejnění

Déle.

V případě více zájemců se grafické zápisy řadí v pořadí objednání, tj. nahoře jsou zápisy těch firem, které si
je objednaly nejdříve.
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Partneři galerie – Vaše značka (logo) na úvodní (titulní) straně galerie
Umístění značky (loga) Vaší firmy na úvodní (titulní) stránku galerie Patrium Bohemia. Po kliknutí otevře
Vaše stránky. Jednotlivé značky se řadí zleva doprava a pak pod sebe v pořadí, jak si jednotlivé firmy
umístění objednávaly. Tj. v první řadě nahoře jsou loga těch firem, které si objednaly nejdříve.
Partneři galerie získají zdarma a trvale základní Firemní zápis v katalogu firem daného města či obce v ceně
1490 Kč.

Doba zveřejnění

Cena

1 měsíc (31 den).

4900

3 měsíce (93 dny).

9900

½ roku (186 dní).

14 900

Rok.

23 900

2 roky.

34 900

3 roky.

44 900

Déle.

Dohodou.
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Firemní články
Někdy je nejlepším způsobem sdělení, ať už Vašim zákazníkům či obchodním partnerům, právě článek.
Hodí se všude tam, kde jsou kratší formy sdělení málo účinné, třeba právě pro svou přílišnou stručnost.
Článek je také velmi vhodný k budování povědomí o značce nebo k představení nového produktu či služby.
Pro čtenáře je často zajímavý rozhovor s ředitelem firmy, exkurze do zákulisí, např. výrobních prostor apod.
Platba za zveřejnění je jednorázová, článek bude na stránkách galerie umístěn již nastálo. K vytvoření
článku potřebujeme redakčně upravený text po korekturách a kvalitní, profesionální fotografie (kratší strana
nejméně 1000 obrazových bodů, formát nejlépe TIFF, ev. PNG, v nouzi JPG). Přibližný rozsah článku je 1 – 4
normostrany*) a 1 – 6 fotografií. Pokud článek svým rozsahem přesáhne tento rámec (více než 5 normostran
nebo 7 fotografií), podklady rozdělíme na dva či více dílů a účtujeme jako dva či více samostatných článků.
Dle dohody je lze zveřejnit najednou, či postupně. Na přání můžeme podklady upravit tak, aby vyšly pouze
na jednu či určitý počet stránek. Tyto práce jsou v ceně.
V ceně je také překlad článku do angličtiny a jeho zveřejnění v anglické části galerie.
Dále je v ceně kompletní Rozšířený firemní zápis bez barevného podkladu v hodnotě 2780 Kč, v jehož
závěru je odkaz na článek (v případě více článků má každý svůj samostatný odkaz, řadí se pod sebe).
Můžeme také celý článek napsat dle Vašich podkladů, provést redakční úpravy a korektury. Fotografie pro
Vás rádi vytvoříme, nebo, pokud si přejete použít vlastní a splňují výše uvedená základní kritéria kvality, na
přání profesionálně upravíme. Ceny za tyto práce se stanovují individuálně.
Na obrázku níže je ukázka odkazu na Firemní článek (v tomto případě rozhovor) z Rozšířeného zápisu.
Odkaz ale může být i na úvodní stránkce galerie daného města či obce, v podobném formátu, jako je
například odkaz na Galerii fotografií. Váš odkaz zde slouží zároveň jako firemní grafický prvek. Odkaz
z Rozšířeného zápisu Vám přitom samozřejmě zůstává.

Jan Hřenský / truhlářství
U zámku 1, 123 45 Český Krumlov
Výroba nábytku na zakázku, tesařské práce.
Telefon: +420 123 456 789. E-mail: jan@hrensky.cz
www.hrensky.cz
Rozhovor: Se dřevem pracuji již čtvrt století, říká Jan Hřenský. ►

Předmět

Cena

Firemní článek (+ kompletní Rozšířený firemní zápis bez barevného podkladu
v ceně 2780 Kč zdarma), odkaz na článek ze zápisu (viz obrázek výše).

4900

Příplatek za odkaz na firemní článek z úvodní stránky galerie daného města či obce.
*) Poznámka: 1 normostrana = 1800 symbolů (písmen, znaků a mezer).
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+ 3900

Velká firemní prezentace – Vaše firma mezi městy a obcemi v galerii
Tato prezentace je určena firmám, které provozují v historickém nebo jinak zajímavém objektu či areálu
např. hotel, lázně apod. Váš odkaz bude umístěn mezi městy a obcemi v Galerii
(patriumbohemia.cz/galerie), po kliknutí se otevře podobná stránka, jako u měst a obcí, ale s veškerými
údaji a informacemi, které si přejete zveřejnit. Samozřejmostí je galerie fotografií, kterou pro Vás zhotovíme
ve špičkové kvalitě na zakázku.
Při objednání Velké firemní prezentace získáte zdarma a trvale základní Firemní zápis v katalogu firem
daného města či obce v ceně 1490 Kč.
Cena se stanovuje individuálně dle rozsahu prezentace a délky doby zveřejnění.

Město A

Obec B

Vaše firma
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Město C

Firemní prezentace ve dvou sloupcích
Tato velmi výrazná prezentace je určena na úvodní stránky měst a obcí. Je umístěna v obou sloupcích,
přičemž v každém může být jiný obsah. Například v levém sloupci představíte sortiment, v pravém pak
nový produkt. Sloupce se zobrazují jen do určité šířky stránky (rozměry závisí na Vašem grafickém záměru),
poté, např. při zobrazení v telefonu, se sloupce vypnou a místo nich se na stránce zobrazí vodorovný pruh
o rozměrech 1000 x 400 obrazových bodů. V ceně je i grafické zpracování Vaší prezentace.
Při objednání Firemní prezentace ve dvou sloupcích získáte zdarma a trvale základní Firemní zápis
v katalogu firem daného města či obce v ceně 1490 Kč.

Firemní
prezentace

Stránka města či obce

Firemní
prezentace

Doba zveřejnění

Cena

1 měsíc (31 den).

4900

3 měsíce (93 dny).

8900

½ roku (186 dní).

13 900

Rok.

22 900

2 roky.

33 900

3 roky.

43 900

Déle.

Dohodou.

Firma Jan Hřenský a veškeré její údaje slouží pouze jako ukázka pro účely tohoto Ceníku, nejedná se
o skutečnou firmu. Případná podobnost s jakoukoli existující firmou či osobou je pouze náhodná.
Nedílnou součástí tohoto Ceníku jsou platné Všeobecné obchodní podmínky Patrium Bohemia.
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