Prehľad služieb AdresarFiriem.sk
Získajte prehľad o možnostiach odporúčania a umiestnenia na www.adresarfiriem.sk!
Pri objednaní odporúčaného profilu získate balíček neuveriteľných služieb.
Nižšie nájdete prehľad jednotlivých možností.

Prémiový profil
✔✔ Profil v našom katalógu www.adresarfiriem.sk
v skupine 1*
✔✔ Firemné video (pozri ako sa realizuje výroba)
✔✔ Textové informácie o firme (na základe
dokumentu doplníme popis podľa požiadaviek
klienta)
✔✔ 3 fotografie (dodané od klienta)
✔✔ Logo (dodané od klienta)
✔✔ 20 kľúčových slov pre vyhľadávané výrazy
✔✔ Odkaz na homepage a e-mail kontakty
klienta
✔✔ Ďalšie www stránky (voliteľné)
Odporúčaný profil
✔✔ Profil v našom katalógu www.adresarfiriem.sk
v skupine 2*
✔✔ Textové informácie o firme (na základe
dokumentu doplníme popis podľa požiadaviek
klienta)
✔✔ 3 fotografie (dodané od klienta)
✔✔ Logo (dodané od klienta)
✔✔ 10 kľúčových slov pre vyhľadávané výrazy
✔✔ Odkaz na homepage a e-mail kontakty
klienta
✔✔ Ďalšie www stránky (voliteľné)

Základný vstupný profil
✔✔ Profil v našom katalógu www.adresarfiriem.sk
v skupine 3*
✔✔ Textové informácie o firme (na základe
dokumentu doplníme popis podľa požiadaviek
klienta)
✔✔ Logo (dodané od klienta)
✔✔ 5 kľúčových slov pre vyhľadávané výrazy
✔✔ Odkaz na homepage a e-mail kontakty
klienta
✔✔ Ďalšie www stránky (voliteľné)
* Odporúčané profily na AdresarFiriem sú rozdelené do
troch skupín. V týchto skupinách sú firmy zoradené podľa
abecedy. Takto môžete zvýšiť šance na kontaktovanie Vašej
spoločnosti.

Ďalšie výhody
▶▶ Adresarfiriem.sk sa počas celého roka
prezentuje prostredníctvom médií.
▶▶ Stále sa staráme o optimálne umiestnenie
v najpoužívanejších vyhľadávačoch.
▶▶ Prémioví a odporúčaní klienti sú prezentovaní
v rádiu, vždy na začiatku kampane minimálne
šesťkrát, spomenieme názov, miesto
podnikania a špecializáciu.
▶▶ Klientov zobrazujeme online ako spoločnosti
mesiaca po dobu celého mesiaca – darček od
nás
▶▶ Každý klient dostáva certifikát a nálepku
kvalitnej firmy, s čím sa môže prezentovať na
trhu ako seriózna firma
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Firemné videá
Prémiový partner získava licenčné práva
k firemnému videu počas celého zmluvného
obdobia.
Realizácia a produkcia videa
Sprievodný text: E-mailom (faxom alebo
poštou) dostanete od nás návrh sprievodného
textu. Budete mať dostatočný čas, aby ste nás
kontaktovali ohľadom úpravy textu, prípadne
požiadaviek na zmenu.
Miesto / termín natáčania: Po odsúhlasení
sprievodného textu príde na rad natáčanie.
Budeme Vás telefonicky kontaktovať ohľadom
miesta a termínu natáčania.
Natáčanie: Na dohodnuté miesto príde v danom
termíne kameraman, ktorý natočí zábery
potrebné k firemnému videu (cca 90 min.).
Produkcia: Po natočení sa zostrihá obraz, zvuk
a prejde to našou internou kontrolou kvality.
Umiestnenie: Po natočení, zostrihaní a spustení
kampane sa video pripojí k profilu. Video môžete
používať na svojich stránkach.

Všeobecné informácie o firemných
videách
V prípade, že video nie je zrealizované pri
spustení kampane, ako klient máte možnosť
kedykoľvek počas tejto doby kontaktovať firmu
a firemné video môžeme zrealizovať. Váš záväzok
zaplatiť sa nevzťahuje na video. Priemerná doba
výroby firemného videa je 20 pracovných dní
po dodaní všetkých potrebných dokumentov.
Poznámka: Jedná sa o objektívnu reportáž
o firme s dĺžkou cca 60 sekúnd.
Práva na používanie
Firemné video dostanete na DVD (v online kvalite
ako aj v plnej kvalite), následne ho môžete
prezentovať svojim k lientom ako aj kopírovať
počas celej doby kampane bez poplatkov.
Prezentovanie videa na iných katalógoch nie je
možné.
Nadštandardné formy reklamy
▶▶ Top odkazy: Top odkaz je nadštandardná
pozícia pre Vašu spoločnosť na www.
adresarfiriem.sk, ktorá sa zobrazuje na
vyhľadávané výrazy v jednom alebo viacerých
regiónoch.
▶▶ Prémiové odkazy: Prémiový odkaz je
nadštandardná pozícia pre Vašu spoločnosť
na www.adresarfiriem.sk, ktorá sa nevzťahuje
na vyhľadávanie. Môže byť umiestnený na
mesiac alebo viac mesiacov.
▶▶ Prvá trieda odkaz: Ako prvotriedny klient
môžete ťažiť z výhod na www.adresarfiriem.sk
pre hľadaný výraz vo Vašom regióne. Tento
odkaz je súčasťou prémiového profilu.
Logo, fotky a text pre Vašu online
prezentáciu (profil) prosím pošlite e-mailom na
▶ kontakt@adresarfiriem.sk alebo
poštou. Fotografie pre web vo formáte (jpg, gif,
eps, pdf, png) v dobrom rozlíšení (aspoň 72 dpi).
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