
Katalogový zápis 
Specifikace formátu inzerce vydavatelství xBizon, s.r.o. 

 
Následující specifikace je platná pro servery: 

www.nazeleno.cz 
 

 
 

Základní informace 

Katalogový zápis je vizitkou vaší společnosti v přehledu firem různých oborů. Jeho smyslem je 

poskytnout odpovídající kontaktní údaje v kombinaci se základními informacemi o Vaší firmě a jejím 

zaměření. Může obsahovat i detailní popis sortimentu.  

 

Formulář k vyplnění 

Pro vytvoření zápisu prosím vyplňte následující formulář:  

 Vyplňte prosím sloupec níže: 

Celý název firmy délka do 50 znaků 

Stručný popis firmy: délka do 300 znaků 

Adresa celá adresa ve formátu: název ulice, město, PSČ 

Kontakt telefonický či jiný kontakt ve formátu 123 456 789 

Kontaktní osoba jméno kontaktní osoby, v závorce telefonický kontakt ve formátu 
123 456 789 

Webové stránky ve formátu www.nazev.cz 

Email ve formátu neco@neco.cz 

Sortiment popis sortimentu v textové podobě, lze doplnit o obrázky. Můžete 
používat následující formátování textu: 
 
Zvýraznění textu nebo jeho části boldem, kurzívou, podtržením 
 

- Odrážky 
 

1. Číselné seznamy 
 
Zpětné odkazy v textu nebo jinde 

 

Pokud má Vaše firma více poboček, je třeba je vyplnit samostatně v následujícím formátu: 

http://www.nazeleno.cz/
http://www.nazev.cz/
mailto:neco@neco.cz
http://www.neco.cz/


Adresa celá adresa ve formátu: název ulice, město, PSČ 

Kontakt telefonický či jiný kontakt ve formátu 123 456 789 

Kontaktní osoba jméno kontaktní osoby, v závorce telefonický kontakt ve formátu 
123 456 789 

 

Další požadované podklady 

Pro vytvoření zápisu dále dodejte: 

- Logo vaší firmy 
 

Formát podkladů 

Výše zmíněné podklady je třeba dodat v následujících formátech: 

- Vyplněný formulář v tomto souboru 
- Logo v křivkách (formát .AI, .PSD, .PDF), případně v běžném formátu (JPG, PNG, GIF)  bez 

pozadí nebo s bílým pozadím 
- Obrázky pro popis sortimentu jako samostatné soubory v běžně zpracovatelném grafickém 

formátu (JPG, PNG, GIF)  
 

 

Vzor vyplněného registračního formuláře: 

 Vyplňte prosím sloupec níže: 

Celý název firmy xBizon, s.r.o. 

Stručný popis firmy: Jsme česká společnost se silným investičním zázemím, která se zabývá 
přípravou a realizací unikátních internetových projektů v prostředí 
českého internetu. Její tým je tvořen odborníky s dlouholetou 
zkušeností s tuzemskými tištěnými, ale i internetovými médii. 
 

Adresa Šumavská 416/15, Brno, 602 00 

Kontakt 541 592 457 

Kontaktní osoba Kamil Gric (773 031 111) 

Webové stránky www.xbizon.cz 

Email info@xbizon.cz 

Sortiment Do portfolia našich produktů patří internetové magazíny a další 
unikátní projekty z oblasti stavebnictví, bydlení a energetiky. Seznam 
všech našich projektů naleznete zde. 
 
Nazeleno.cz – www.nazeleno.cz 
Již 4 roky nejčtenější český magazín pro koncového zákazníka v tématice 
úspor energií a nových technologií v oblasti stavby, vytápění i bydlení. 

- Cílová skupina: Moderní lidé ve věku 25 – 50 let, kteří se aktivně 
zajímají o otázku úspor energií a řeší rekonstrukci či stavbu 

http://www.xbizon.cz/
mailto:info@xbizon.cz
http://www.xbizon.cz/?q=nase-projekty
http://www.nazeleno.cz/


nového bydlení. Nazeleno vyhledají jako první zdroj informací 
na internetu. 

- Návštěvnost: 100 000 unikátních návštěvníků 
 
Cenyenergie.cz – www.cenyenergie.cz 
Ceny energie je unikátní projekt, který vám poradí, jak snadno snížit svůj 
účet za energie. Posviťte si na své operátory a srovnejte si, co vám 
nabízejí a za kolik! 

- Cílová skupina: Lidé ve věku 25–65 let, kteří řeší otázku ceny a 
kvality služeb svých dodavatelů energií, zvažují jeho změnu. 

- Návštěvnost: 50 000 unikátních návštěvníků 

 

http://www.cenyenergie.cz/

