Komunitní portál sRecepty.CZ nabízí:
databázi více než 7900 receptů,
přes 1000 ingrediencí včetně popisu a
fotografií,
soubor koření a bylinek z celého světa,
magazín se zajímavými články s
gastronomickým tématem,
nejrůznější tipy do Vaší kuchyně,
a také recenze na restaurační zařízení.
V současné době je na sReceptech.CZ registrováno
cca 3000 uživatelů, kteří se aktivně podílí na
vkládání receptů, článků do blogu aj. Za své
příspěvky sbírají tzv. zlaťáky, za které pak získávají
ceny věnované našimi sponzory. Kulinářský portál
sRecepty.CZ používá k propagaci také Facebook a
G+ profil.
Funkce serveru
vlastní kuchařky
hodnocení receptů
zprávy mezi uživateli
ankety
profily uživatelů
oblíbené recepty
fórum a komentáře
pokročilé vyhledávání
blog
tisk/export do formátu PDF

Možnosti spolupráce
Zaujal Vás náš web a chtěli byste s námi spolupracovat? Vyberte si možnost, která Vám bude nejlépe
vyhovovat.
1. Varianta placené spolupráce

Formát banneru

Umístění a cena PR článek banneru
Hlavní strana

Článek

Recept

Leaderboard 728x90 px

5 000 Kč

4 500 Kč

3 600 Kč

Skyscraper 160x600 px

4 000 Kč

3 300 Kč

2 600 Kč

Square 300x300 px

3 000 Kč

2 500 Kč

2 000 Kč

Square 250x250 px

x Kč

2 300 Kč

x Kč

Uvedené ceny se vztahují na umístění banneru po dobu jednoho měsíce.

PR článek

Cena PR článku

Zveřejnění

1 500 Kč

Napsání + zveřejnění

od 2 000 do 5 000 Kč

PR články zůstávají natrvalo. Provozovatel webu si vyhrazuje právo odstranit vadné odkazy z PR článků bez
nároku na vyrovnání. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.

2. Varianta barterové spolupráce
Webový portál sRecepty.CZ pro své uživatele provozuje trvalou soutěž, do níž získává ceny od
barterových partnerů.

Co nabízíme

Co požadujeme

Vyvěšení banneru na 1m + zveřejnění 1 PR

Dárky do soutěže v hodnotě 10 000 Kč.

Vyvěšení banneru na 1m + napsání 1 PR

Dárky do soutěže v hodnotě 12 000 Kč.

Vyvěšení banneru na 3m + zveřejnění 3 PR

Dárky do soutěže v hodnotě 20 000 Kč.

Lze vyjednat i individuální podmínky pro barterovou spolupráci.
Provozovatel portálu: General recipe s.r.o.

Prodejní zastoupení: General recipe s.r.o.

Telefon: +420 774 699 670

Email: management@generalrecipe.com

