Ceník

V.31082017

Jídelny.cz, s.r.o., Farského 638/14, 326 00 Plzeň Tel.: +420 731 331 095, E-mail: info@jidelny.cz , Website: www.jidelny.cz

Obsah:
Reklama na portálu Jídelny.cz
Logo sponzora portálu na stránkách Jídelny.cz
Reklama v podobě banneru
Sponzoring článků
Odkaz na vlastní www stránku v sekci dodavatelů

Reklama na akcích Jídelny.cz

4
4
4
4
5

6

Reklama na konferencích hromadného stravování
Reklama v přednáškových sešitech pro účastníky konference
Reklama na pozvánce na krajské konference
Vkládaná reklama k zásilce s pozvánkou
Vkládaná reklama k materiálům na konferenci
Projekce loga při přednášce
Osobní pozdravení před publikem
Pronájem plochy pro malou výstavku
Poskytnutí prezenční listiny účastníků konference

6
6
6
7
7
7
8
8
8

Reklama na odborných kurzech pro ústavy sociální péče
Reklama v přednáškových sešitech pro účastníky kurzu
Reklama na pozvánce na odborný kurz pro ústavy sociální péče
Vkládaná reklama k zásilce s pozvánkou
Vkládaná reklama k materiálům na odborný kurz
Projekce upoutávky na odborném kurzu o přestávce a projekce loga při
přednášce
Osobní pozdravení před publikem
Pronájem plochy pro malou výstavku
Poskytnutí prezenční listiny účastníků odborného kurzu

9
9
9
9
9

Množstevní slevy

10
10
11
11

12

Jídelny.cz, s.r.o., Farského 638/14, 326 00 Plzeň Tel.: +420 731 331 095, E-mail: info@jidelny.cz , Website: www.jidelny.cz

Reklama na portálu Jídelny.cz

Logo sponzora
portálu
120 x 60 px

Horní banner
728 x 90 px

Spodní banner
728 x 90 px
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Logo sponzora portálu na stránkách Jídelny.cz
Na stránky umístíme Vaše logo na 1 rok. Zobrazená firemní loga mění pozice podle předem určeného klíče
a mohou být i animovaná.
Elektronický formát: GIF, JPG, BMP, PNG.
Max. rozměr 120 x 60 bodů (šířka x výška)
Barevný model: RGB
logo sponzora

65 100 Kč

Reklama v podobě banneru
Další možností účinné reklamy je použití reklamního banneru, který je v horní nebo spodní části stránek.
Formát: GIF, JPG, BMP, PNG. Rozměry 728 x 90 bodů (šířka x výška). Barevný model: RGB
Maximální velikost souboru 200 kB.
Cena je za rok, s garancí 20 000 shlédnutí.
horní banner
spodní banner

11 730 Kč
6 520 Kč

Sponzoring článků
U vybraných článků, kde předpokládáme nadprůměrnou návštěvnost, je možný jejich sponzoring. Nad článkem
je výrazně umístěna sekce s názvem Sponzor článku. V ní je vloženo vaše logo či jiná dodaná grafika s odkazem
na vaše www stránky. K logu může být doprovodný text v rozsahu max. 255 znaků. Tento text nemůže být
jakýmkoli způsobem formátován.
sponzoring článku

3 910 Kč

Uhrazený poplatek Vám zajišťuje sponzoring po dobu 1 roku od zveřejnění daného článku.
Objednatel dodá logo v následujícím elektronickém formátu: JPG, GIF, PNG, BMP.
Barevný model: RGB.
Max. rozměr 300 x 150 bodů, maximální velikost souboru 40 kB.

Ukázka sponzorského článku:
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Odkaz na vlastní www stránku v sekci dodavatelů
Na portálu zveřejňujeme v jednotlivých oborových sekcích odkazy na stránky dodavatelů pro hromadné stravování.
Zároveň adresu www.jidelny.cz soustavně propagujeme rozsáhlou reklamní kampaní (inzerce, konference atd.).
Odkaz na Vaši stránku si můžete umístit na portál Jídelny.cz standardně zdarma. Umístění na předních pozicích
v rubrice si můžete zajistit za následujících podmínek:

Odkaz na firmu:
pro 1 region v 1 sekci
pro všechny regiony

zdarma
zdarma

Odkaz + statické logo:
pro 1 region v 1 sekci
pro všechny regiony

2 620 Kč
26 040 Kč

V.I.P. odkaz + statické logo + vizitka:
pro 1 region v 1 sekci
pro všechny regiony

6 520 Kč
58 610 Kč

Uhrazený poplatek Vám zajišťuje umístění na předních pozicích na dobu 1 roku od data úhrady.
Objednatel dodá logo v následujícím elektronickém formátu: JPG, GIF, PNG, BMP.
Max. rozměr 100 x 100 bodů (šířka x výška), max. velikost 15 kB.
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Reklama na akcích Jídelny.cz
Portál Jídelny.cz pořádá 13 jarních a 13 podzimních krajských konferencí hromadného stravování a 9 odborných
kurzů pro ústavy sociální péče.
Konference a kurzy jsou určeny pro vedoucí pracovníky hromadných stravovacích zařízení. Stravovací zařízení
obdrží před konáním konference ve svém regionu pozvánku. Na pozvánce budou uvedeni sponzoři projektu
Jídelny.cz umístěním loga.
Limitované reklamní příležitosti
Následující formy reklamy mají své technologické limity. V případě, že Váš zájem převýší naše možnosti, budeme
tyto formy reklamy přidělovat dle následujících hledisek:
- přednostně uspokojíme požadavky, které jsou objednány formou komplexních reklamních balíčků
- další požadavky uspokojíme v pořadí došlých objednávek s respektováním hlediska přiměřenosti a vyváženosti.

Reklama na konferencích hromadného stravování
Reklama v přednáškových sešitech pro účastníky konference
V rámci každé konference účastníci obdrží přednáškové sešity, obsahující poznámky k přednáškám. Společně
s těmito informacemi jsou k dispozici prostory pro barevnou reklamu o rozměrech 1/3 A4.
Rozměr: 210 x 100 mm (šířka x výška) + 5 mm spad.
Formát: PDF, JPG, PNG (kvalita vhodná pro tisk).
reklama v přednáškových sešitech – náklad 1 200 ks

6 000 Kč

Reklama na pozvánce na krajské konference
Objednatel dodá logo v následujícím elektronickém formátu: CDR, PDF, AI, EPS, PSD, JPG, GIF, BMP. Prostor pro
logo na pozvánce je 49 x 20 mm (šířka x výška). Po dohodě lze dojednat i jiný formát, případně logo velmi kvalitně
vytištěné na ploše alespoň formátu A6.
zobrazení loga náklad 10 200 ks

20 840 Kč
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Vkládaná reklama k zásilce s pozvánkou
K zásilkám (Pozvánky na konference) je možno přiložit vlastní propagační materiál inzerenta. U pozvánek na
konferenci lze využít jejich časové a regionální rozložení. Ceny jsou uvedeny za vložený leták formátu A5. Každý
další (nebo větší) leták je možno vložit za příplatek dle individuální dohody.
náklad 10 200 ks
náklad cca 800 ks/region

27 360 Kč
3 130 Kč

Vkládaná reklama k materiálům na konferenci
Na konferenci obdrží každý účastník materiály, kam lze vložit propagační leták nebo dárek. I zde lze využít časové
a regionální rozložení reklamy. Ceny jsou uvedeny za vložený leták formátu A4 nebo za dárek do hmotnosti 100 g.
Každý další (nebo větší) leták nebo dárek je možno vložit za příplatek dle individuální dohody. Inzerent (pouze
platící účastník semináře) si může leták na semináři rozdat také sám - v takovém případě se příplatek neplatí, bez
ohledu na rozsah materiálu.
náklad cca 1 100 ks
náklad cca 90 ks/konference

11 730 Kč
1 050 Kč

Projekce loga při přednášce
Při přednášce bude promítáno Vaše logo v záhlaví (zápatí) promítané přednášky.
Je možné použít pro projekci v záhlaví přednášky animované logo s příplatkem 100 %. Možnost animace je nutno
projednat se zhotovitelem.
Logo ve formátu JPG, GIF, PNG, rozměr 120 x 60 bodů (šířka x výška), maximální velikost souboru 20 kB. Případná
jiná dohoda o formátech je možná.
projekce loga během přednášky na 13 konferencích
projekce loga během přednášky na 1 konferenci

13 030 Kč
1 310 Kč

Pozice hlavních
partnerů Jídelen.cz

Pozice ostatních partnerů na
konferencích
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Osobní pozdravení před publikem
Na každé konferenci bude vyhrazen prostor objednateli i pro krátké pozdravení publika, představení firmy
a upozornění na produkci v rozsahu 3 min. Zároveň s vystoupením bude poskytnuto právo účasti na celé
konferenci a možnost jednat s jednotlivými účastníky o přestávce a v kuloárech. V této ceně není zahrnuto zajištění
ani pronájem jakýchkoliv dalších ploch pro vlastní výstavku. Upozorňujeme, že sjednaný čas nelze překračovat.
osobní pozdravení před publikem

2 950 Kč / konference

Pronájem plochy pro malou/velkou výstavku
Nabízíme zájemcům prostor pro uspořádání vlastní výstavky své produkce v kuloárech nebo i v prostoru
přednáškového sálu. Základní jednotkou je malý stolek (cca 2 m²), židle. Požadavek na zdroj el. energie je třeba
projednat individuálně a poplatek není zahrnut v ceně za pronájem plochy. Tento poplatek, který si bude účtovat
dodavatel prostor, v rámci kterých se bude příslušná konference konat, bude dodatečně naúčtován dle skutečnosti
příslušnému uživateli zdroje.
pronájem plochy pro malou výstavku
pronájem plochy pro velkou výstavku

4 160 Kč / konference
6 240 Kč / konference

Poskytnutí prezenční listiny účastníků konference
Každý inzerent může získat kopii obsahu prezenčních listin. Tyto listiny obsahují informace pouze od účastníků,
kteří udělí souhlas s poskytnutím svých osobních údajů. Inzerent, který si na dané konferenci zaplatil výstavní
plochu, získává prezenční listinu za sníženou cenu.
poskytnutí prezenční listiny účastníků konference
poskytnutí prezenční listiny účastníků konference (snížená cena viz. text)

2 480 Kč / konference
1 240 Kč / konference
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Reklama na odborných kurzech pro ústavy sociální péče
Reklama v přednáškových sešitech pro účastníky odborného kurzu
V rámci každého kurzu účastník obdrží skripta, obsahující poznámky k přednáškám. Společně
s těmito informacemi jsou k dispozici prostory pro barevnou reklamu o velikosti 1/3 A4.
Rozměr: 210 x 100 mm (šířka x výška) + 5 mm spad.
Formát: PDF, JPG, PNG (kvalita vhodná pro tisk).
reklama v přednáškových sešitech – náklad 400 ks

2 900 Kč

Reklama na pozvánce na odborný kurz pro ústavy sociální péče
zobrazení loga náklad 1 600 ks

4 160 Kč

Objednatel dodá logo v následujícím elektronickém formátu: CDR, PDF, AI, EPS, PSD, JPG, GIF, BMP. Prostor pro
logo na pozvánce je 49 x 20 mm (šířka x výška). Po dohodě lze dojednat i jiný formát, případně logo velmi kvalitně
vytištěné na ploše alespoň formátu A6.

Vkládaná reklama k zásilce s pozvánkou
K zásilkám (Pozvánky na konference) je možno přiložit vlastní propagační materiál inzerenta. U pozvánek
na odborný kurz lze využít jejich časové a regionální rozložení. Ceny jsou uvedeny za vložený leták formátu A5.
Každý další (nebo větší) leták je možno vložit za příplatek dle individuální dohody.
náklad 1 600 ks
náklad 120 ks/region

4 980 Kč
525 Kč

Vkládaná reklama k materiálům na odborný kurz
Na odborném kurzu obdrží každý účastník materiály, kam lze vložit propagační leták nebo drobný dárek. I zde lze
využít časové a regionální rozložení reklamy. Ceny jsou uvedeny za vložený leták formátu A4 nebo za dárek
do hmotnosti 100 g. Každý další (nebo větší) leták nebo dárek je možno vložit za příplatek dle individuální dohody.
Inzerent (pouze platící účastník kurzu) si může leták na kurzu rozdat také sám - v takovém případě se příplatek
neplatí, bez ohledu na rozsah materiálu.
náklad 300 ks
náklad 30 ks/kurz

3 920 Kč
420 Kč
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Projekce upoutávky na odborném kurzu o přestávce a projekce loga při přednášce
Při prezenci (cca 45 min) a o přestávce (cca 30 min) budou v sále cyklicky promítány upoutávky na jednotlivé firmy,
které svoji upoutávku dodají (obrázek nebo sekvence obrázků s celkovou dobou 15 s). Při přednášce bude
promítáno Vaše logo v záhlaví (zápatí) promítané přednášky. Vaši reklamu zařadíme do pásma za těchto
podmínek:
projekce reklamy o přestávkách na 9 odborných kurzech
projekce reklamy o přestávkách na 1 odborném kurzu
projekce loga během přednášky na 9 odborných kurzech
projekce loga během přednášky na 1 odborném kurzu

1 140 Kč
165 Kč
5 190 Kč
740 Kč

Je možné použít pro projekci v záhlaví přednášky animované logo s příplatkem 100 %. Možnost animace - je nutno
projednat se zhotovitelem. Pro zveřejnění reklamy počítačovou projekcí na kurzech o přestávkách potřebujeme
dodat prezentaci ve formátu Powerpoint. Logo ve formátu JPG, GIF, PNG, rozměr 120 x 60 bodů (šířka x výška),
maximální velikost souboru 20 kB. Případná jiná dohoda o formátech je možná.
Pozice hlavních
partnerů Jídelen.cz

Pozice ostatních partnerů
na odborných kurzech

Osobní pozdravení před publikem
Na každém odborném kurzu bude vyhrazen prostor objednateli i pro krátké pozdravení publika, představení firmy
a upozornění na produkci v rozsahu 3 min. Zároveň s vystoupením bude poskytnuto právo účasti na celém kurzu
a možnost jednat s jednotlivými účastníky o přestávce a v kuloárech. V této ceně není zahrnuto zajištění ani
pronájem jakýchkoliv dalších ploch pro vlastní výstavku. Upozorňujeme, že sjednaný čas nelze překračovat.
osobní pozdravení před publikem – rozsah 3 min.

1 780 Kč
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Pronájem plochy pro malou/velkou výstavku
Nabízíme zájemcům prostor pro uspořádání vlastní výstavky své produkce v kuloárech nebo i v prostoru
přednáškového sálu. Základní jednotkou je malý stolek (cca 2 m²), židle. Požadavek na zdroj el. energie je třeba
projednat individuálně a poplatek není zahrnut v ceně za pronájem plochy. Tento poplatek, který si bude účtovat
dodavatel prostor, v rámci kterých se bude příslušná konference konat, bude dodatečně naúčtován dle skutečnosti
příslušnému uživateli zdroje.
pronájem plochy pro malou výstavku
pronájem plochy pro velkou výstavku

2 360 Kč / kurz
3 540 Kč / kurz

Poskytnutí prezenční listiny účastníků odborného kurzu
Každý inzerent může získat kopii obsahu prezenčních listin. Tyto listiny obsahují informace pouze od účastníků,
kteří udělí souhlas s poskytnutím svých osobních údajů. Inzerent, který si na daném kurzu zaplatil výstavní
plochu, získává prezenční listinu za sníženou cenu.
poskytnutí prezenční listiny účastníků odborného kurzu
poskytnutí prezenční listiny účastníků odborného kurzu – v kombinaci s výstavkou

1 065 Kč / kurz
530 Kč / kurz

Limitované reklamní příležitosti
Následující formy reklamy mají své technologické limity. V případě, že Váš zájem převýší naše možnosti, budeme
tyto formy reklamy přidělovat dle následujících hledisek:
- přednostně uspokojíme požadavky, které jsou objednány formou komplexních reklamních balíčků
- další požadavky uspokojíme v pořadí došlých objednávek s respektováním hlediska přiměřenosti a vyváženosti.
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Množstevní slevy
Zákazník, který závazně objedná reklamu ve větším rozsahu, získá dodatečně množstevní slevu dle následující
tabulky:
odběr reklamy v celkové ceně
nad 50 000 Kč
nad 100 000 Kč
nad 150 000 Kč
nad 200 000 Kč
nad 300 000 Kč
nad 400 000 Kč

dodatečná sleva
3%
10 %
11 %
12 %
13 %
14 %

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Grafické zpracování a další služby se účtují navíc.
Poplatek za zdroj el.energie, který si bude účtovat dodavatel prostor, v rámci kterých se bude příslušná konference
konat, bude dodatečně naúčtován dle skutečnosti příslušnému uživateli zdroje.
Tento ceník je platný do vydání nového ceníku.
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny inzerce.
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