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1. Základní fakta o portálu Nazeleno.cz 
 

 Charakteristika: Dlouhodobě nejčtenější český B2C magazín z oblasti úspor energií, 
moderních technologií a zdravého životního stylu.  
 

 Postavení na českém internetu: Jediné profesionální médium u nás, které se zabývá oblastí 
úspor energií, zelených řešení a zdravého životního stylu – bez ideologie, s důrazem na 
užitnou hodnotu pro běžného spotřebitele (B2C). 

 

 Cílová skupina: Aktivní, ambiciózní a moderní lidé ve věku 25 – 50 let, kteří aktivně řeší 
otázku bydlení, zdraví a vlastního životního stylu – zajímají je technologické a další novinky. 
V 80 % případů jde o muže.  

 

 Dosažená návštěvnost: 105 714 unikátních návštěvníků (140 425 návštěvníků) a 450 tisíc 
přečtených stránek, čas strávený na stránce 4:50 minuty (duben 2009). Průměrná měsíční 
návštěvnost od ostrého spuštění portálu v září 2008 přesáhla 70 000 unikátních návštěvníků. 

 

  Pozice na internetu: PageRank 6/10, Srank 80/100. 
 

 
2. Parametry nabídky 
 
Partnerství Nazeleno.cz je postaveno na cíleném zviditelnění značky a 
produktů klienta s cílem podpory jeho prodejů. K tomuto účelu nabízíme 
mix účinných marketingových nástrojů – kombinaci klasické bannerové 
inzerce, prezentace klienta s důrazem na image, PR nástrojů, skrytého PR, 
sbírání marketingových dat apod. Partnerství je variabilní a jeho plnění 
lze sestavit podle preferencí klienta. 
 
Parametry nabídky: 

 Partnerství se týká vybrané sekce portálu, která odpovídá zaměření klienta. 

 Doba trvání partnerství je standardně 1 rok.   

 Garantujeme pravidelný měsíční report návštěvnosti portálu v podobě obchodního bulletinu. 
Jednou čtvrtletně reportujeme také konkrétní výsledky partnerství. 

 Podmínky partnerství jsou předmětem smluvní dohody mezi oběma stranami. 
 
 

3. Přehled aktivit: 
 
a) Partnerství vybrané sekce magazínu. 

Partnerství zaručuje zveřejnění loga a odkazu 
na oficiální stránky ve všech částech dané 
sekce.  

 
b) Zveřejnění loga společnosti v boxu partnerů, 

jež je umístěn v zápatí Nazeleno.cz 
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c) Publikování 6 PR článků partnera mezi 

redakčními články serveru Nazeleno.cz.  
 
Garantované služby: 

 Flexibilní komunikace a publikování 
článku v dohodnutých termínech. 

 Konzultace nad tématem i obsahem 
článku, abychom zaručili, že článek bude 
čtenáři pozitivně vnímán. 

 Editace článku před jeho zveřejněním a 
následné grafické zpracování 
v administraci Nazeleno.cz. 

 
d) Spolupráci na redakčních materiálech Nazeleno.cz.  
 

Spolupráce zahrnuje: 
- Informování o produktové nabídce klienta všude tam, kde je to vhodné. 
- Zahrnutí partnera do cenových či jiných přehledů produktů. 
- Zpravodajství z veletrhů; zejména výstavy For Arch, Aqua-Therm aj. 
- V případě relevantních a zajímavých témat ze strany partnera mohou být tyto zpracovány do 

formy plně redakčního článku. 
 

e) Zvýhodněné umístění v katalogu firem 
včetně umístění loga, odkazu na stránky 
partnera a přehledu jeho sortimentu. 
Garantujeme umístění profilu společnosti na 
prvních místech v kategoriích, do nichž je 
zařazena. 

 
f) Plnohodnotný článek Představení partnera, 

který seznámí čtenáře Nazeleno.cz 
s aktivitami klienta. 
 

g) Zveřejnění zpětného odkazu partnerské společnosti v zápatí Nazeleno.cz. 
 

 
4. Cenové podmínky: 
 

Cena za roční partnerství: dohodou 
 
 

5. Rozšíření partnerství: 
 
Našim zákazníkům umožňujeme rozšířit partnerství o další služby, jejichž využitím zvýší efektivitu 
své propagace na stránkách Nazeleno.cz. Mimo to úzce spolupracujeme také s řadou dalších webů a 
jsme schopni zajistit účelnou propagaci u více než 250 000 návštěvníků měsíčně. 
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Propagace v dalších magazínech: 
 

 Ekobydlení.eu (www.ekobydleni.eu) – magazín o solárních technologiích a ekologickém 
bydlení 

 Hybrid.cz (www.hybrid.cz) – alternativní pohony, hybridy, elektromobily 

 Svět bydlení (www.svet-bydleni.cz) – magazín o bydlení 

 
 

6. Kontaktní údaje 
 

Kamil Gric 
Email: kamil.gric@xbizon.cz 
Mobil: 773 031 111 

Ing. Valérie Kubíčková 
Email: valerie.kubickova@xbizon.cz 
Mobil: 777 900 111 
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