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  Kdo jsme 

 Třetí nejstarší internetová stránka (vznik r. 2005) se zaměřením na předpověď počasí 

 S-rank 8/10, Backlinks 875 896, Trust flow 42 

 Vytváříme vlastní celorepublikové a lokální předpovědi počasí  

 Dlouhodobě poskytujeme naše služby stovkám měst a obcí, kulturních památek a rekreačních 

oblastí. Stejně tak i krátkodobým lokálním eventům jako jsou trhy, letní kina, koncerty, stavby aj.  

 Reference: České dráhy, rádio Frekvence 1, Bonton rádio, kabelové televize a další  

 Mimo prodeje individuálních předpovědí prodáváme a tvoříme pro naše klienty funkční 
brandové i prodejní kampaně    

 
 

Online propagace   
 

Garance 100 000 zhlédnutí  
*Ostatní pozice Horni header 

měsíc týden měsíc týden 

Banner – hlavní strana 9 500 Kč 3 562 Kč 15 500 Kč 5 625 Kč 

Bannery sekce  5 700 Kč 2 137 Kč 9 000 Kč 3 375 Kč 

Výhradní pozice  23 750 Kč 8 906 Kč 37 500 Kč 14 062 Kč 

      

  *  všechny bannery mimo headheru na ostatních pozicích na hlavní straně a vnitřních sekcích tj. meteoforum, modely, tv počasí,  

             sněhové zpravodajství aj.  

         Možnost prodeje reklamy i prostřednictvím PPC – cena kliku 7,5 Kč 
    

 

 
 *    Video / článek je umístěno na hlavní stránce e-Počasí.cz po dobu jednoho měsíce a následně ponecháno na portále.   

           Článek může obsahovat zpětné odkazy na Vaše produkty a služby, video prezentace může propagovat danou lokalitu či event.   
 

Tvorba videa – dlouhodobě spolupracujeme s producentem Pino Forisem (více zde), který pro Vás zajistí natočení celého spotu 
(cca 3 min) – 15 000 Kč. Cena obsahuje dopravu, scénář, redaktorku, střih. Video následně náleží Vám.  

 
 

     
                     

Veškeré ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH.  
Ceník platný od 1.1.2019. 

 

 
Obchodní manažer: Kateřina Havelková katerina.havelkova@sleva.cz; tel.: +420  720 170 302 

 

Ceník 
                                                             AKCE ŘÍJEN: 2+1 ZDARMA 

Video prezentace Vaší lokality / události 

3 500 Kč PR článek (250 000 zhlédnutí) 

+ zpětný odkaz ZDARMA 

https://www.imdb.com/name/nm5338794/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
mailto:katerina.havelkova@sleva.cz
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Počasí na Váš web   

 
 Dlouhodobě poskytujeme naše služby stovkám měst a obcí, kulturních památek a rekreačních oblastí. 

Stejně tak i krátkodobým lokálním eventům jako jsou trhy, letní kina, koncerty, stavby aj.  

 Cílem služby je pomoci Vám získat konkurenční výhodu a servis pro své klienty   

 Každý den od nás získáte aktuální předpověď pro Vaší lokalitu a to v textové a grafické 
podobě (mapa ČR / ikonky), předpověď Vám zasíláme prostřednictvím API, XML, emailu nebo 
přes speciální URL dle Vašich preferencí.  

 Samotná implementace do Vašich webových je snadná a nezabere více jak 2 hodiny Vašeho 
programátora. V případě jakýkoliv problémů je Vám k dispozici technická podpora. 
 

 

Služba Cena/měs.  
Panel s předpovědí počasí 
(podmíněno zpětným odkazem) 

ZDARMA 

Mapa České republiky – dnes, zítra/týden 
(podmíněno zpětným odkazem) 

150 Kč 

Mapa České republiky – dnes, zítra/týden 350 Kč  

Panel pro konkrétní lokalitu* 500 Kč 

Předpověď pro daný resort + Online přenos – webkamera** 1 050 Kč 

 *     Panel s předpovědí počasí pro konkrétní lokalitu -  předpověď pro Vaši lokalitu v podobě grafické ikonky na Váš web  

            např. www.CD.cz (České dráhy)  

**    Předpověď pro Váš resort + Online přenos Vámi vybrané oblasti (rozsah cca. 300m s možností rotace 360°).  

             
             Tato služba obsahuje i zřízení podstránky na www.e-pocasi.cz na subdoméně. Na této stránce můžete prezentovat své akce,  
             sdílet videa apod. zcela zdarma – ideální řešení pro podporu Vašich stránek (SEO optimalizace).  
 
             Součástí balíčku roční spolupráce je i sleva ve výši 40% na reklamní pozice.   

                      
                    K poskytování resortní předpovědi počasí je zapotřebí zakoupit meteostanici – doporučujeme (cca.5 000Kč) a webovou kameru  
                    (cca.1 500Kč).  Např. www.svojanov.cz (hrad Svojanov).  

 
 
 
 
 

Veškeré ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH.  
Ceník platný od 1.1.2019. 

 

 
Obchodní manažer: Kateřina Havelková katerina.havelkova@sleva.cz; tel.: +420  720 170 302 

 

http://www.cd.cz/
http://www.e-pocasi.cz/
https://www.meteoshop.cz/produkt/wi-fi-meteostanice-garni-940/1886/
http://www.svojanov.cz/
mailto:katerina.havelkova@sleva.cz

