
CENÍK	  INZERCE	  a	  nadstandardních	  služeb	  na	  portále	  indexReality.cz	  
Ceník	  je	  platný	  od	  1.1.2015 
	  
	  
	  
Pro	  soukromé	  inzerenty	  /	  majitele:	  
Ceny	  pro	  soukromé	  inzerenty	  jsou	  vč.	  DPH	  
	  

Název	  služby	   Cena	  v	  Kč	  
Inzerce	  jednoho	  inzerátu	  na	  3	  měsíce	   zdarma	  

Inzerce	  druhého	  a	  více	  (neomezeně)	  inzerátů	  na	  3	  měsíce	   50,-‐Kč	  /	  3	  měsíce	  /	  SMS	  platba	  

Inzerce	  druhého	  a	  více	  (neomezeně)	  inzerátů	  na	  6	  měsíců	   50,-‐Kč	  /	  6	  měsíců	  /	  platba	  kartou	  

Pro	  soukromé	  inzerenty:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  „TOPnutí“	  -‐	  na	  indexReality.cz	  
Přesunutí	  jednoho	  inzerátu	  na	  právě	  přední	  pozici	  v	  kategorii	  a	  oblasti	  
(Jako	  v	  případě	  jeho	  nového	  vložení.	  Možno	  1x	  za	  den)	  

	  3,-‐Kč	  /	  jedno	  TOPnutí	  /	  SMS	  platba	  

Inzerát	  ve	  „VYBRALI	  JSME	  PRO	  VÁS“	  na	  Hlavní	  straně	  portálu	   242,-‐Kč	  /	  týden	  /	  platba	  kartou	  

Umístění	  odkazu	  do	  „Může	  se	  hodit“	  na	  Hlavní	  straně	  indexReality.cz	   2.420,-‐Kč	  /	  týden	  /	  platba	  kartou	  
	  

 
 
	  
Pro	  realitní	  kanceláře:	  
	  

Název	  služby	   Cena	  v	  Kč	  
Inzerce	  do	  5	  inzerátů	   zdarma	  
Inzerce	  více	  jak	  5	  inzerátů	  (neomezeně)	   499,-‐Kč	  /	  3	  měsíce	  
Import	  dat	  ze	  všech	  realitních	  softwarů	  
VČETNĚ	  NEOMEZENÉHO	  POČTU	  INZERÁTŮ	  A	  MAKLÉŘŮ	   499,-‐Kč	  /	  3	  měsíce	  

Používání	  online	  realitního	  softwaru	  indexRealtor	   viz	  moduly	  indexRealtor	  
Umístění	  Loga	  Vaší	  společnosti:	  

• v	  přehledu	  realitních	  kanceláří	  
• ve	  výpise	  inzerátů	  
• v	  detailu	  inzerátů	  

viz	  moduly	  indexRealtor	  

Data	  z	  Cenové	  mapy	   viz	  moduly	  indexRealtor	  
Pro	  realitní	  kanceláře:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  „Topnutí“	  -‐	  na	  indexReality.cz	  
Přesunutí	  jednoho	  inzerátu	  na	  právě	  přední	  pozici	  v	  kategorii	  a	  oblasti	  	  
(Jako	  v	  případě	  jeho	  nového	  vložení.	  Možno	  1x	  za	  den)	  	  

1,-‐	  Kč	  

Inzerát	  ve	  „VYBRALI	  JSME	  PRO	  VÁS“	  na	  Hlavní	  straně	  portálu	   200,-‐Kč	  /	  týden	  
Umístění	  odkazu	  do	  „Může	  se	  hodit“	  na	  Hlavní	  straně	  indexReality.cz	   2.000,-‐Kč	  /	  týden	  

	  

K	  cenám	  bude	  připočteno	  21%	  DPH	  
Veškeré	  platby	  pro	  realitní	  kanceláře	  se	  provádí	  výhradně	  prostřednictvím	  „peněženky	  v	  administraci“	  a	  platební	  brány	  PayU.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bannerová	  reklama:	  	  	  Limit	  max.	  3000	  zobrazení	  za	  den	  
	  

Název	  banneru	   Cena	  /	  zobrazení	  
Banner	  skyscraper	  velikosti	  120	  x	  600	  px	  na	  hlavní	  straně	  -‐	  HP	   90,-‐Kč	  /	  1000	  zobr.	  

Banner	  skyscraper	  velikosti	  120	  x	  600	  px	  na	  zbytku	  portálu	   70,-‐Kč	  /	  1000	  zobr.	  

Banner	  square	  velikosti	  250	  x	  250	  px	  na	  hlavní	  straně	  -‐	  HP	   90,-‐Kč	  /	  1000	  zobr.	  

Banner	  square	  velikosti	  300	  x	  300	  px	  (nebo	  250x250	  px)	  na	  zbytku	  portálu	   60,-‐Kč	  /	  1000	  zobr.	  

Nabízíme	  Vám	  výrobu	  špičkového	  Reklamního	  banneru	   500	  -‐	  1200,-‐Kč	  
	  

K	  cenám	  bude	  připočteno	  21%	  DPH 


