
Bestelling reclame / deelname in de korting systeem 

op het portaal www.Camp.cz   – in het jaar 2021    

+ op Bezvakemp.cz, CampTschechien.de, CzechCampsite.com, CampTsjechie.nl, CampTjekkiet.dk 

+ op 3x  mobiele toepassingen Campings in Tsjechië (Android,Windows Phone a iOS)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Een bindende bestelling van presentatie(s) – viz. http://www.camp.cz/kempy-reklamy.aspx?sflang=nl   

(cirkel een van de opties): 

 

     Weergave op kaarten  (500 CZK /jaar) 

      - u wordt te zien op de hoofdkaart in elke schaal, kaart weergeven bij campingdetail, wordt getoond op kaarten  

         van bezienswaardigheden in de omgeving, ... 

 

     Reclame A  (3000 CZK /jaar) 

      -  weergave op kaarten 

       -  wordt getoond op internet op de hoofd pagina en op pagina's van diverse regio's rechts 

       -  in mobiele toepassingen wordt weergegeven ook en een directe link naar uw web pagina's 

       -  bij presentatie van uw camping worden op internet/ Apps getoond geen reclame van de andere campings 

 

     Reclame B  (6000 CZK /jaar)   
      - dezelfde weergave / voordelen als bij reclame A 

       - wordt getoond op internet op pagina's van plaatsen van belang in de omgeving van uw campings 

       - wordt getoond op internet en in mobiele telefoons bij andere campings in uw omgeving 

       - wordt voorkeur getoond op internet en in mobiele telefoons  

 
     Reclame B+VIP výpis (11000 CZK /jaar) is alleen mogelijk voor leden van Vereniging van campings 

       - dezelfde weergave / voordelen als bij reclame B 

       - uw camping wordt op internet / in mobiele weergegeven altijd tussen de eerste 10 campings ! 

       - verwerking en presentatie van een PR artikel alleen op basis van uw specifiek 

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

     Reclame banner - ook in alle andere taal versies - EN,DE,NL,DK  (8000 CZK /jaar) max. voor 10 campings  

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

Deelname in de Korting systeem van Camp.cz 

Ik bevestigd hiermee dat ik zal in het jaar 2021 deelnemen aan de korting systeem voor mobiele toepassingen.  Viz.:  

http://www.camp.cz/kempy-sleva.aspx?sflang=nl 

Deelnamein het systeem kost  1000 CZK /jaar   

Als de camping heeft ook een van bovenstaande reclamepresentatie dan hoeft al dit bedrag niet te betalen ! 

De korting die u wilt geven a.u.b. aankruisen:               5%             10%             15%             20%                                 

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

Naam van de camping:                                       Naam van verantwoordelijk persoon: 

Bedrijfsnaam:                                                     IČ:                                          DIČ:  

Adres: 

Datum:            Handtekening (en stempel): 

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Ondertekende bestelling stuurt u a.u.b. aan de redactie CAMP.cz:           

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