
Objednávka reklamy / účasti ve slevovém systému  

na portálu www.Camp.cz   – v roce 2020    

- a na Bezvakemp.cz, CampTschechien.de, CzechCampsite.com, CampTsjechie.nl, CampTjekkiet.dk 

- a na 3x App pro mobilní telefony a tablety (Android,Windows Phone a iOS)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Objednávám reklamu (variantu zakřížkujte), podrobná pravidla na: http://www.camp.cz/kempy-reklamy.aspx 

     Reklama A  (3000 Kč/ročně)   
 

      - zobrazujete se na internetu na hlavní straně a na stránkách vybraných regionů vprav 
 

       - v mobilních aplikacích je zobrazen přímý link na Vaše webové stránky 
       - reklama se dále zobrazuje u okolních kempů 

 

     Reklama B  (6000 Kč/ročně)   

      - stejné zobrazení/výhody jako u reklamy A 

       - reklama se dále zobrazuje i  na stránkách bodů zájmů 

       - reklama se dále zobrazuje u okolních kempů 

       - zobrazujete se na internetu i v mobilu přednostně 

 
     Reklama B+VIP výpis (11000 Kč/ročně) možné jen pro členy Asociace kempů ČR 

       - stejné zobrazení reklamy na internetu i mobilu jako u reklamy B 

       - ve výpisu se zobrazujete na internetu i v mobilu vždy mezi prvními 10 kempy ! 

       - zpracování a prezentace PR článku na Vámi dodané téma  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Reklamní banner ve výpisu kempů - jen v české verzi  (6000 Kč/ročně) maximálně pro 10 kempů 

 

     Reklamní banner ve výpisu kempů - v české a DE,EN,NL a DK verzi  (8000 Kč/ročně) max.10 kempů 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Slevový systém Camp.cz 

Potvrzuji tímto, že budeme v roce 2020 poskytovat slevu na ubytování na základě předložení nainstalované aplikace 

Kempy ČR a SR v mobilním telefonu / tabletu, podrobná pravidla na:  http://www.camp.cz/kempy-sleva.aspx  

Cena za účast ve slevovém systému je 1000 Kč/ročně.   

Zařízení, která  mají objednanou jakoukoli reklamu (viz výše) mají účast ve slevovém systému již ZDARMA ! 

 

Výše slevy, kterou budete poskytovat (prosím zakřížkujte):               5%             10%             15%             20%    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Název kempu:                                                   Jméno zodpovědné osoby: 

Název firmy:                                                     IČ:                                          DIČ:  

Adresa: 

Objednáno dne:              Razítko a podpis: 

 

 

Uvedené ceny jsou bez DPH. Podepsanou objednávku prosím zašlete poštou, nebo mailem redakci CAMP.cz                                    

Camp.cz- Pavel Hess, Libeň 47, 252 41   Dolní Břežany             zuzka@camp.cz 

http://www.camp.cz/
http://www.camp.cz/kempy-reklamy.aspx
http://www.camp.cz/kempy-sleva.aspx
mailto:zuzka@camp.cz

