Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

1.

Představení portálu
Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty
se silnou propagací a viditelnou reklamou. Turistickým cílům, ať už celým obcím, samostatným objektům nebo akcím (dále jen „objektům“) nabízíme propagaci formou zápisu do
propracovaného katalogu výletních cílů a řadu doplňkových služeb, které zápis rozšiřují.
K dispozici je samozřejmě také bannerová a textová reklama s vysokou mírou zacílení na
konkrétní skupinu návštěvníků.

1.1

Proč zvolit právě Cestykrajem.cz
Při vývoji nové podoby portálu jsme pečlivě analyzovali, jaké činnosti jsou pro uživatele
turistických rozcestníků (a budoucích návštěvníků Vašeho objektu) nejdůležitější a jakých
chyb se v této oblasti dopustila konkurence. Díky tomu náš portál vyniká především:
— velmi přehledným, přitom však atraktivním designem
— vysoce intuitivním a vždy přítomným vyhledáváním
— videoobsahem — jako jediní nabízíme videoprezentaci Vašeho objektu! (viz část 2.2)
— informacemi, které návštěvníci skutečně ocení (viz část 2)
— řadou možností, jak zviditelnit právě Váš objekt (viz část 3)

2.

Varianty zápisů

2.1

Zápis Standard
Tato varianta je určena všem turisticky zajímavým objektům, které se chtějí zviditelnit a
prezentovat se svým potenciálním návštěvníkům v progresivním on-line průvodci s dobrým
jménem. Zápis Standard obsahuje:
— název objektu
— krátký text (popis do 500 znaků)
— dlouhý text (popis do 2500 znaků)
— 3 fotografie
— interaktivní mapu s vyznačením objektu
— předpověď počasí v místě na 3 dny dopředu (zdroj dat ČHMÚ)
— uživatelské hodnocení (1 až 5 hvězdiček)
— odkazy pro sdílení na sociálních sítích (Twitter a Facebook)
— odkaz pro sdílení prostřednictvím e-mailu
— textový výpis aktivit v místě
— textový výpis vybavenosti objektu (např. bezbariérový přístup, WC, Wi-Fi připojení apod.)
— aktivní odkaz na webové stránky objektu
— kontaktní informace (e-mail, telefon, adresa...)
— GPS souřadnice objektu
— vstupné a otevírací dobu, datum konání (pouze u akcí)
— nabídku ubytování a stravování v okolí (u zápisu objektu, který nabízí ubytování nebo
stravování lze tuto funkci vynechat)
— nabídku dalších zajímavých míst v okolí
— veškeré výše uvedené informace ve třech jazycích (česky, anglicky a německy)
— zobrazení v přehledu nově přidaných objektů na titulní straně
— může obsahovat volitelné doplňkové služby (viz část 2.4)

2.

Varianty zápisů

2.1

Zápis Standard (pokračování)

Vzhled stránky objektu u zápisu Standard

2.

Varianty zápisů

2.2

Zápis Video
Tato varianta je rozšířením zápisu Standard o unikátní možnost videoprezentace Vašeho
objektu. V případě, že nemáte vlastní videospot nebo s ním nejste spokojeni, nabízíme profesionální tvorbu prezentačního videa, kterou zajišťujeme ve spolupráci s televizními studii.
Zápis Video obsahuje všechny funkce zápisu Standard a některé další přidává:
— název objektu
— krátký text (popis do 500 znaků)
— dlouhý text (popis do 2500 znaků)
— 3 fotografie
— interaktivní mapu s vyznačením objektu
— předpověď počasí v místě na 3 dny dopředu (zdroj dat ČHMÚ)
— uživatelské hodnocení (1 až 5 hvězdiček)
— odkazy pro sdílení na sociálních sítích (Twitter a Facebook)
— odkaz pro sdílení prostřednictvím e-mailu
— textový výpis aktivit v místě
— textový výpis vybavenosti objektu (např. bezbariérový přístup, WC, Wi-Fi připojení apod.)
— aktivní odkaz na webové stránky objektu
— kontaktní informace (e-mail, telefon, adresa...)
— GPS souřadnice objektu
— vstupné a otevírací dobu, datum konání (pouze u akcí)
— nabídku ubytování a stravování v okolí (u zápisu objektu s ubytováním nebo stravováním lze vynechat)
— nabídku dalších zajímavých míst v okolí
— veškeré výše uvedené informace ve třech jazycích (česky, anglicky a německy)
— zobrazení v přehledu nově přidaných objektů na titulní straně
— může obsahovat volitelné doplňkové služby (viz část 2.4)
S dodáním vlastní videoprezentace dále obsahuje:
— převod videa do formátu splňujícím požadavky portálu Cestykrajem.cz
— přehrávání videa na stránce objektu
— umístění videa na nejviditelnější místo stránky (vlevo nahoře)
S výrobou videoprezentace (s mluveným komentářem nebo bez něj) obsahuje navíc:
— sestavení scénáře a jeho konzultaci s Vámi
— přípravu a výrobu reprezentativního videa (HD kvalita, profesionální kamery atd.)
— výrobu 3 jazykových mutací snímku (česky, anglicky a německy) — pouze ve variantě s
komentářem (viz Ceník služeb)
— možnost použít snímek i pro vlastní účely
— v případě zájmu zhotovení kvalitních fotografií objektu (pro účely zápisu do katalogu)

2.

Varianty zápisů

2.3

Zápis Komplet
Varianta Komplet je určena náročným klientům, kteří chtějí využít všech možností, jež stránka objektu nabízí. Obsahuje všechny funkce zápisu Standard, které jsou doplněny funkcemi
příplatkovými - to vše za velmi výhodných cenových podmínek (viz dokument Ceník služeb). Zápis Komplet obsahuje:
— název objektu
— krátký text (popis do 500 znaků)
— dlouhý text (popis do 2500 znaků)
— 3 fotografie
— interaktivní mapu s vyznačením objektu
— předpověď počasí v místě na 3 dny dopředu (zdroj dat ČHMÚ)
— uživatelské hodnocení (1 až 5 hvězdiček)
— odkazy pro sdílení na sociálních sítích (Twitter a Facebook)
— odkaz pro sdílení prostřednictvím e-mailu
— textový výpis aktivit v místě
— textový výpis vybavenosti objektu (např. bezbariérový přístup, WC, Wi-Fi připojení apod.)
— aktivní odkaz na webové stránky objektu
— kontaktní informace (e-mail, telefon, adresa...)
— GPS souřadnice objektu
— vstupné a otevírací dobu, datum konání (pouze u akcí)
— nabídku ubytování a stravování v okolí (u zápisu objektu, který nabízí ubytování nebo
stravování lze tuto funkci vynechat)
— nabídku dalších zajímavých míst v okolí
— veškeré výše uvedené informace ve třech jazycích (česky, anglicky a německy)
— zobrazení v přehledu nově přidaných objektů na titulní straně
— doplňkové služby (viz níže)
Zápis dále obsahuje všechna nadstandardní rozšíření stránky objektu (viz část 2.4),
tedy následující funkce:
— fotogalerii (může obsahovat až 20 obrázků, součástí je efektní prohlížeč fotografií)
— logo objektu (jeden obrázek umístěný v textu)
— diskusní fórum (jedinečná možnost zpětné vazby od návštěvníků)
— akce v objektu (seznam nadcházejících akcí včetně data, času a krátkého popisu)

2.

Varianty zápisů

2.3

Zápis Komplet (pokračování)

Vzhled stránky objektu u zápisu Komplet. Na obrázku je navíc znázorněno umístění videoprezentace
objektu (v případě zápisu Video) - vlevo nahoře. Zápis Komplet a zápis Video lze kombinovat.

2.

Varianty zápisů

2.4

Doplňkové služby
Zápis Standard i zápis Video lze volitelně rozšířit o další užitečné funkce, které umožní návštěvníkům zjistit více informací a Vám pomohou získat náskok před konkurencí. Podrobnému popisu možností zvýraznění Vašeho objektu se věnuje část 3.
Možnosti rozšíření stránky Vašeho objektu
— fotogalerie (může obsahovat až 20 obrázků, součástí je efektní prohlížeč fotografií)
— logo objektu (jeden obrázek umístěný v textu)
— diskusní fórum (jedinečná možnost zpětné vazby od návštěvníků)
— akce v objektu (seznam nadcházejících akcí včetně data, času a krátkého popisu)
Možnosti zvýraznění Vašeho objektu — titulní strana
— exkluzivní zobrazení na nejlepším místě s možností videa (služba Musíte vidět) — viz č. 1
— název, fotografie a krátké představení objektu (služba Doporučujeme) — viz č. 2
— zobrazení ve výpisu nových objektů (zdarma, jen pro nově zapsané objekty) — viz č. 3
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2.

Varianty zápisů

2.4

Doplňkové služby (pokračování)
Zviditelnit svůj objekt můžete nejen na titulní straně portálu, ale i v samotném katalogu
nebo ve výsledcích vyhledávání (viz níže). Máte tak jedinečnou možnost být na prvním místě přímo v kategorii objektů, které uživatele zajímají — reklama už nemůže být cílenější!
Možnosti zvýraznění Vašeho objektu — podstránky
— přednostní zobrazení ve výpisu výsledků vyhledávání (služba Přednostní výpis) — viz č. 1
— přednostní zobrazení ve zvolené kategorii v katalogu (služba Přednostní výpis) — viz č. 1
— zobrazení ve výpisu nových objektů (zdarma, jen pro nově zapsané objekty) — viz č. 2
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Náhled stránky katalogu. Stránka výpisu výsledků vyhledávání má stejnou strukturu, ale neobsahuje
přehled nově přidaných objektů.

3.

Zvýraznění Vašeho objektu

3.1

Služba Musíte vidět
Prvním, co upoutá poroznost návštěvníka portálu Cestykrajem.cz je právě výrazný panel s
jedním až pěti objekty, které v daném okamžiku využívají službu Musíte vidět. Od ostatních
částí stránky se také liší tím, že je dynamický — panel sám listuje mezi jednotlivými objekty,
návštěvník má ale samozřejmě možnost listování zastavit a prohlížet si objekt, který jej zaujal. U každého objektu může být zobrazen:
— název objektu
— krátký text (až 190 znaků)
— velká fotografie
— videospot (v případě, že objekt využívá zápis Video)
Název, celý text i fotografie fungují jako aktivní odkaz přímo na stránku objektu (s výjimkou zápisu Video, kde je fotografie částečně překrytá videospotem). Služba Musíte vidět je
dostupná maximálně pro 5 objektů najednou.

3.

Zvýraznění Vašeho objektu

3.2

Služba Doporučujeme
Další možností prezentace na titulní straně představuje panel Doporučujeme. U každého
objektu je zobrazen:
— název objektu
— krátký text (až 140 znaků)
— malá fotografie
Název, celý text i fotografie fungují jako aktivní odkaz přímo na stránku objektu. Služba Musíte vidět je dostupná maximálně pro 3 objekty najednou.

3.3

Služba Přednostní výpis
Přednostní výpis zajišťuje zobrazení Vašeho objektu vždy na začátku seznamu všech objektů v dané kategorii (v případě katalogu) a zároveň na začátku seznamu relevantních výsledků (v případě vyhledávání). Objekt s přednostním výpisem má stejný vzhled jako jiné
objekty, ale je oproti nim odlišen výraznou barvou.
Služba Musíte vidět není omezena počtem kategorií, ve kterých může mít jeden objekt
přednostní výpis.

4.

Reklamní plochy

4.1

Bannerová reklama
Nabízíme celou řadu citlivě a přitom velmi viditelně umístěných reklamních ploch. Portál
Cestykrajem.cz podporuje následující rozměry bannerů:
— Full banner (468x60 px) — viz č. 1
— Skyscraper (120x600 px) — viz č. 2
— Leaderboard (120x240 px) — viz č. 3
— Button 1 (120x90 px) — viz č. 4
— Button 2 (120x60 px) — viz č. 5
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