MARKETINGOVÉ A GRAFICKÉ SLUŽBY
ZÁKLADNÍ CENÍK SLUŽEB

CLUBADVISOR.cz
MARKETINGOVÁ AGENTURA,
KTERÁ SE PŘIZPŮSOBÍ VŠEM TYPŮM PODNIKÁNÍ.
NAŠE HLAVNÍ VÝHODY:
●

ZKUŠENOST NAPŘÍČ ODVĚTVÍMI
Gastro, retail, reality, zábava, zdravotnictví, a jiné služby. Svěřili se nám firmy z různých
oblastí podnikání. Přesvědčte se v rozmanitosti a kvalitě nabízených služeb i Vy.

●

ŽÁDNÁ HODINOVÁ SAZBA
Pryč se zbytečným protahováním práce a nesmyslnými výpočty při odevzdání projektu.
Ano, žádná hodinová sazba! U nás za projekt platíte vždy předem dohodnutou částku.

●

GARANCE DODÁNÍ I DO 24 HODIN
Každý typ podnikání je jiný a má specifikace, které je třeba respektovat. Pokud je pro vás
rychlost klíčová, v takových případech můžeme smluvně garantovat dodání grafických
materiálů a jiných služeb i do 24 hodin.

●

PRÁCE NA PAUŠÁLNÍ ÚVAZEK
Vyžaduje vaše podnikání neustále marketingové, grafické a jiné služby?
Pro takový případ nabízíme výhodnější ceny dle předem dohodnutého paušálu.

●

DLOUHODOBÉ OBCHODNÍ VZTAHY
Dodržujeme slovo, termíny a jsme v neustálém kontaktu. Vždy splníme přání klienta, a proto
jsou tu s námi již mnoho let a maximálně spokojení. Nevěříte? Přečtěte si naše recenze.

●

NEUSTÁLE SE ZDOKONALUJEME
Umíme toho hodně, ale pokud nastane situace, že potřebujete něco, co není uvedeno v
našich službách, pak si buďte jisti, že v každé situaci najdeme řešení.

Uvedené ceny jsou bez DPH

ANALÝZA VAŠEHO MARKETING

více na www.clubadvisor.cz/sluzby/zvyseni-konverze

UVAŽUJETE O ZMĚNĚ DODAVATELE MARKETINGOVÝCH SLUŽEB?

MÁTE CENNÁ DATA!
VYUŽIJEME JE PRO ZLEPŠENÍ VÝSLEDKŮ
Nejlepším ukazatelem jsou čísla, která neklamou, a proto je naší prioritou je pochopit a stanovit
prority pro každou fázi optimalizace marketingových aktivit.
Kompletní analýza marketingových aktivit vám pomůže odhalit:
● marketingové kanály s nejlepším konverzním výkonem
● neefektivní marketingové kanály
● problémy s konverzní mírou
● optimalizace marketingového budgetu
● pochopení toků uživatelů na vašem webu
● strukturové změny na webu pro zlepšení konverze a orientace
● a jiné
od 18 500 Kč / jednorázově
Konečná cena závisí na počtu marketingových kanálů, které používáte

MARKETINGOVÁ KONZULTACE A KOORDINACE
●
●
●
●
●
●

Podílení se na rozvoji podnikání
Účast na schůzkach jak interních, tak i s jinými dodavateli (1x týdně)
Proaktivní přístup spolupráce
Koordinace veškerých marketingových aktivit jak on-line, tak i off-line
Mnohaleté zkušenosti z mnoha odvětví budou výhodou vašemu podnikání
Neporovnatelná kvalita a znalosti za zlomek ceny full-time zaměstnance

od 37 000 Kč / měsíčně
Minimální délka spolupráce je 6 měsíce

Uvedené ceny jsou bez DPH

GRAFICKÉ SLUŽBY

více na www.clubadvisor.cz/sluzby/grafika

TVORBA LOGA

Výsledné soubory: .PDF, .EPS, .AI, .JPG, .PNG
● Tvorba konceptů a návrhů loga.
● Zapracování komentářů a přání klienta.
● Vizualizace návrhu v interiéru a/nebo exteriéru dle přáni klienta.
● Finalizace loga a dodání všech potřebných formátů pro budoucí využití (.pdf, .png, .jpg)
● Dodání základního logo manuálu.
od 19 500 Kč

DIGITÁLNÍ GRAFIKA - BANNERY A JINÉ
Výsledné soubory: .JPG, .PNG, .PDF

od 1 250 Kč / bannery pro web a sociální sítě
Bannerová sada pro web, facebook, instagram a instagram stories
od 900 - 4 500 Kč / jiné digitální bannery a vizuály
Inzertní bannery dle specifikací, pozvánky, kreativní bannery, digitální letáky, a jiné

TISKOVÁ GRAFIKA - PLAKÁTY, ROLLUPY, LETÁKY A JINÉ
Výsledné soubory: .JPG + Tiskové .PDF dle specifikací tisku

od 1 200 - 4 800 Kč / malé tiskoviny
Vizitky, věrnostní karty, dárkové poukazy, letáky, vouchery, pozvánky a jiné
od 3 600 - ... / velké tiskoviny
Plakáty, vícestránkové katalogy a brožury, billboardy a jiné

+ ZAJISTÍME KOMPLETNÍ VÝROBU OD A DO Z!

Zajistíme kompletní výrobní proces od přípravy grafického návrhu, výběr materiálů, výrobu/tisk
a dopravu až k vám.

+ POTŘEBUJETE NEUSTÁLE GRAFICKÉ VÝSTUPY?

Víte předem kolik grafických výstupu budete měsíčně potřebovat? Pokud ano, tak nabízíme možnost
spolupráce na paušální úvazek a slevu až 10% z ceny při garantované minimálním měsíčním plnění.
14 900 Kč / minimální paušální měsíční plnění
Sleva 5-15 % při uzavření rámcové smlouvy na 6 a více měsíců.

Uvedené ceny jsou bez DPH

NEWSLETTEROVÉ KAMPANĚ

více na www.clubadvisor.cz/sluzby/crm-vztah-se-zakazniky

PRVOTNÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU

Newslettery jsou základním prvkem CRM marketingu.
Jejich cílem je informovat o novinkách a být neustále v povědomí zákazníka.
Pomůžeme vám lépe pracovat s klientskou databází a neustále ji rozšiřovat.
●
●
●
●
●
●
●
●

Tvorba designu a layoutu newsletterových kampaní.
Responsivní layout v závislosti na rozlišení obrazovky pro PC, mobil, tablet atp.
Propojení s Vaší emailovou adresou.
Tvorba profilové podstránky pro změnu preferencí uživatele a odhlášení z newsletterů (dle
zákona a GDPR).
Tvorba podstránky pro přihlášení k odběru newsletteru a dodání linku pro vložení na web, fb
a jiné digitální platformy.
Vyskakovací (statický) formulář pro přihlášení k odběru newsletteru z vašeho webu.
Příprava on-line formuláře pro vkládání uživatelů (dostupné ze všech platform) - ideaální pro
recepci nebo PR akce s hosteskami.
Vytvoření jednotné databáze přijemců pro Vaši společnost (možnost exportu).

17 500 Kč / jednorázově

INFORMAČNÍ / OBSAHOVÝ NEWSLETTER
●
●
●
●
●

Vytvoření newsletteru dle dodaných zdrojů.
Tvorba úvodního (tématického) obrázku do těla newsletterů.
Automatické sdílění odeslaného newsletteru na sociální sítě (Facebook a Instagram).
Archivace všech newsletteru pro přístup a zveřejnění na vašem webu.
Analýza statistik a úspěšností kampaní.

3 400 Kč / za newsletter
Sleva 10% při předplacení 12 a více newsletterů

NEWSLETTEROVÉ AUTOMATIZACE
●

●

Automatizací se rozumí automatické rozesílaní předdefinovaných newsletteru pokud
uživatel má narozeniny, svátek, dosáhne nastavené útraty, slevový kupón za věrnost,
nedokončí nákup na e-shopu, aj.
Měsíční analýza statistik a úspěšností kampaní.

18 500 Kč / roční licence pro 1. automatizaci
13 000 Kč / roční licence pro 2. automatizaci
10 000 Kč / roční licence pro 3. a další automatizace

Uvedené ceny jsou bez DPH

PPC KAMPANĚ

více na www.clubadvisor.cz/sluzby/digitalni-online-marketing

Digitální marketing (nebo-li online reklama) jsou součástí komplexní marketingové komunikace,
pomohou vám najít potenciální zákazníky, zvýšit povědomí o značce, detailně sledovat úspěšnost
jednotlivých kampaní a neustále zlepšovat ROI. Standardně doporučujeme mix Google a
Facebook/Instagram. Pokud již jste měli kampaně na seznamu, doporučujeme udělat analýzu a na
základě dat se rozhodnout, zda tento kanál je přínosný.

GOOGLE PPC KAMPANĚ
●
●
●
●
●
●
●

Úprava klíčových slov (úprava textových a bannerových reklam).
Úprava zacílení (věk, regiony, vyhl. slova).
Optimalizace rozpočtu - sníženi cen za prolik hledáním a filtrováním lepších klíčových slov.
Tvorba bannerových (display) a textových reklamních kampaní.
Optimalizace rozpočtu - sníženi cen za prolik hledáním a filtrováním lepších klíčových slov.
Remarketing (sledování uživatele na internetu po navštěvě vaší webové stránky).
Měsíční reporting.

17 500 Kč / jednorázově
od 11 500 Kč / měsíčně
+ reklamní rozpočet

SEZNAM PPC KAMPANĚ
16 500 Kč / jednorázově
od 11 500 Kč / měsíčně
+ reklamní rozpočet

FACEBOOK + INSTAGRAM PPC KAMPANĚ
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Úpravě klíčových slov (úprava textových a bannerových reklam).
Úpravě zacílení (věk, regiony, vyhl. slova) a optimalizace rozpočtu.
Tvorba bannerových (display) reklamních kampaní.
Optimalizace rozpočtu - sníženi cen za prolik hledáním a filtrováním lepších klíčových slov.
Remarketing (sledování uživatele na internetu po navštěvě vaší webové stránky).
Směrování zákazníku na web / na facebook / přihlášení k odběru novinek / a pod.
Oslovovení co nejvíce lidí (podpora vybraných příspěvku).
Cílené oslovení již existujicích klientů dle emailové adresy z newsletterové databáze.
Měsíční reporting.

16 500 Kč / jednorázově
od 11 500 Kč / měsíčně
+ reklamní rozpočet

Uvedené ceny jsou bez DPH

TVORBA A SPRÁVA WEBOVÉ STRÁNKY
více na www.clubadvisor.cz/sluzby/web-eshop

TVORBA WEBU
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Výběr nejvhodnější domény
Příprava layoutu a designu (komentáře, úpravy až do chvíle než budete s designem
spokojení)
Kódování webu (po finálním schválení layoutu a designu)
Kompletně responsivní web pro mobilní telefony, tablety, PC
Naplnění obsahem pro jeden jazyk
Kontaktní formulář
Odkazy na sociální siťě
Implementace Google Analytics
Přehledný administrační system (WordPress)
Migrace webu na vaši doménu / pokud doménu nemáte zakoupenou, tak vše zařídíme za vás
Nastavení emailových schránek a podpisu
od 48 000 Kč
Cena tvorby webové prezentace se odvíjí od složitosti webu.
Pro přesnou kalkulaci nám musíte sdělit přesný účel, zacílení a orientační obsah.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
●
●
●
●
●

Copywriting
Jazykové mutace a naplnění obsahu (druhý / třetí / čtvrtý jazyk)
Překlad obsahu (disponujeme překladately pro EN / DE / RU)
Základní SEO optimalizace webové prezentace
Tvorba promo/reklamního videa společnosti či produktu

od 6 000 Kč
od 5 400 Kč
od 5 400 Kč / jazyk
od 12 500 Kč / jazyk
od 32 000 Kč

KOMPLETNÍ SPRÁVA VAŠEHO WEBU

Aktualizovaný a pravidelně přidávaný obsah je důležitý. Rádi pro vás zajistíme kompletní správu
vašeho webu či e-shopu. V případě potřeby zajistíme i kompletní copywriting.
●
●
●

●
●

Specializujeme se na WordPress CMS.
Aktualizace obsahu, přidávání nového obsahu do již vytvořených sekcí,
pravidelné zálohování celého webu a aktualizace modulů.
V případě, že bude zapotřebí rozšířit funkce webové stránky o nové moduly/funkce,
tak předem budete znát projektovou cenu. Následné aktualizace již vytvořených stránek a
obsahu budou spadat pod správu webové stránky.
Finální cena se vypočítá na základě specifikací a obsáhlosti webové stránky.
Rámcová smlouva minimálně na 6 měsíců.

od 7 500 Kč / měsíčně
Smluvně garantujeme rychlost aktualizace obsahu i do 24 h od obdržení zadání

Uvedené ceny jsou bez DPH

SEO OPTIMALIZACE

více na www.clubadvisor.cz/sluzby/seo-optimalizace

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE

Čím lepší pozici má váš web ve výsledcích vyhledávání, tím více návštěvníků získáte.
SEO je dlouhodobě a kvalitativně nejefektivnější marketingový kanál.
●
●
●
●
●
●

Stála práce nad SEO.
Sledování konkurence, jejích SEO výrazů a chování uživatelů při vyhledávání.
Úprava a doplnění textů do obsahu webové prezentace pro lepší vyhledávání klíčových slov.
Finální cena se vypočítá na základě obsáhlosti webové stránky a oboru zaměření.
Podporované jazyky: CZ, EN, DE, RU.
Máte web v jiném jazyce než jsou podporované jazyky? Najdeme rodilého mluvčího!
Rámcová smlouva minimálně na 6 měsíců.

od 7 600 Kč / měsíčně / 1. jazyk
od 6 900 Kč / měsíčně / 2. jazyk
od 6 200 Kč / měsíčně / 3. jazyk

Uvedené ceny jsou bez DPH

