KATALOG SLUŽEB
PRO RESTAURACE
Restu.cz, online partner restaurací a největší průvodce po restauracích mapuje téměř 20 000
restaurací, barů, bister, kaváren a hospůdek ve tříděném online katalogu a poskytuje přes
250 000 ověřených uživatelských hodnocení. S počtem usazených hostů přesahujícím
5,5 milionu a denní návštěvností webu i aplikací v řádech statisíců Restu.cz poskytuje
nejsilnější komunikační nástroj pro restauratéry. Jako partner Restu.cz máte možnost efektivně
oslovit statisíce hostů za zvýhodněnou cenu. Stačí si vybrat ze široké palety možností online
propagace vašeho podniku.
Kontaktujte ještě dnes svého partner manažera, který vám rád poradí s nejvhodnějším zviditelněním
na internetu přímo na míru vašeho podniku.

Upřednostnění a bannery
Zviditelněte se pro téměř 500 000 měsíčních
návštěvníků Restu.cz a miliony uživatelů českého internetu.

Mailing
Oslovte nové i stávající hosty efektivní emailovou kampaní
prezentující váš podnik.

Sdělení na Facebooku Restu.cz
Využijte možnost trendy komunikace s desítkami tisíc
fanoušků gastronomie.

Zvýhodněné balíčky
Akční nabídky kombinující efektivní online propagaci
za zvýhodněné ceny.

Propagační materiály do restaurace
Zlepšete hodnocení vašeho podniku umístěním
propagačních materiálů s výzvou ke kladné recenzi.

Upřednostnění a bannery
Přednostní
pozice- “topování”

Bannery na
Restu.cz/lokalita

Díky této službě máte ve výpisu
restaurací na restu.cz/lokalita garantovánu první pozici. Střídají se
zde až 3 restaurace, případně si ji
můžete zaplatit celou pro sebe.

Banner s proklikem do akce nebo
profilu restaurace na Restu.cz.
V regionu se střídají maximálně 3
bannery.

Restu upřednostnění
Upřednostnění restaurace na první místo v regionálním výpisu podniků (rotace max 3/1).
PLATINUM

1 000 Kč

cena za 1 týden

GOLD

1 500 Kč

cena za 1 týden

START

2 000 Kč

cena za 1 týden

Restu bannery

Cílený banner ve výpisu restaurací daného regionu (rotace max 3/1).
PLATINUM REGIONY

1 000 Kč

cena za 1 týden

GOLD REGIONY

1 500 Kč

cena za 1 týden

START REGIONY

2 000 Kč

cena za 1 týden

PLATINUM BRNO

1 000 Kč

cena za 1 týden

GOLD BRNO

1 500 Kč

cena za 1 týden

START BRNO

3 000 Kč

cena za 1 týden

PLATINUM PRAHA

2 000 Kč

cena za 1 týden

GOLD PRAHA

3 000 Kč

cena za 1 týden

START PRAHA

4 000 Kč

cena za 1 týden

V případě potřeby možnost výroby unikátních bannerů za 1 000 Kč za kus.

Mailing
Buďte aktivní a dejte zákazníkům důvod k vám zavítat - přilákejte je zpět třeba na nový jídelní
lístek, tematické brunche nebo neodolatelné sezónní menu.
Díky Restu.cz o sobě můžete dát vědět hostům hned několika způsoby.

Sponzorovaný Restu mailing
Výrazné bannerové sdělení v patičce Restu newsletterů.
PLATINUM

3 000 Kč

cena za 1 mail

GOLD

5 000 Kč

cena za 1 mail

START

7 000 Kč

cena za 1 mail

Exkluzivní Restu redakční mailing
Samostatný mailing směřující na návštěvníky restaurací v regionu působnosti podniku.
PLATINUM

2 Kč

cena za 1 mail

minimálně 5 000 lidí

GOLD

3 Kč

cena za 1 mail

minimálně 5 000 lidí

START

4 Kč

cena za 1 mail

minimálně 5 000 lidí

*Vzhledem k antispamovému zákonu musí jakákoli databáze emailových kontaktů být legálně nabytá a spravovaná
subjektem registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Nemůžete-li toto zaručit, je možné použít
databázi získanou díky Restu Elektronické rezervační knize Restu.cz, která kontakty sbírá a spravuje zákonným
způsobem - export kontaktů Vám v rámci mailingu rádi zařídíme. Porušení těchto pravidel je sankcionováno smluvní
pokutou 200 000 Kč.

Sdělení na Facebooku Restu.cz
Vaše sdělení na všechny fanoušky Restu.cz s reklamní podporou tohoto sdělení do regionu
restaurace v hodnotě 500,- Kč jako bonus ke kampani.
Cena 5 000 Kč za sdělení do regionu.

Zvýhodněné Restu balíčky pro restaurace
Balíček Restu MINI
2 týdny Restu upřednostnění + 2 týdny Restu banner = 1 týden Restu banneru navíc jako bonus
Balíček Restu STANDARD
3 týdny Restu upřednostnění + 3 týdny Restu banner = sponzorovaný Restu mailing jako bonus

Podmínkou využití zvýhodněných Restu balíčků je realizace propagace v období jednoho roku.

Propagační materiály do restaurace

Samolepky
Cena 17,- Kč / ks

Originální samolepky nejen na dveře
v několika provedeních.

Rezervačka plast
Cena 32,- Kč / ks

Plastové provedení rezervačky pro označení
rezervovaného stolu.

Rezervačka břidlice
Cena 150,- Kč / ks
Stylová rezervačka z kvalitního materiálu
v kombinaci dřeva a břidlice s tužkou pro jmenné
označení rezervovaného stolu.

Vizitky
Cena 1,90 Kč / ks
Vizitky na míru restauraci s logem a kontakty.
Druhá strana vizitky vyzývá ke kladnému hodnocení.

Desky na účet
Cena 17,- Kč / ks

Stylové desky s výsekem na účet pro opakované
použití vyzývající ke kladnému hodnocení restaurace.

Prostírání

Cena při odběru 1 000ks 0,95 Kč / ks
Papírové prostírání na stoly s brandem restaurace
a výzvou k hodnocení.

Chcete do restaurace doplnit chytré propagační materiály?
Chcete do restaurace doplnit chytré porpagační materiály?
obchod@restu.cz
232
Kontaktujete
nás nás
na na
Kontaktujte
obchod@restu.cz nebonebo
+ 420 +420
232 000
444.000 444.

pro.Restu.cz

Ceník obsahových prací
Většinu úprav na profilu restaurace, změnu otevírací doby, vkládání denních menu, zadávání
akcí i blokací může restaurace sama editovat v nastavení na pro.Restu.cz. Pokud si to restaurace přeje, můžeme ji pomoci za podmínek uvedených v ceníku obsahových prací.

Ceník obsahových prací pro resturace na Restu.cz
Založení profilu (nová restaurace)

zdarma

Založení presetu pro konkrétní síť podniků bez fotky a popisku

15 000 Kč

Nafocení restaurace

2 500 Kč

Vytvoření popisku z dodaných informací

300 Kč

Úprava popisku v profilu dle přání restaurace

zdarma 1 / rok,
90 Kč

Úprava fotek v profilu dle přání restaurace

90 Kč

Ostatní obecné úpravy - otevíračka nebo tagy

90 Kč

Důkladné otagování

300 Kč

Schválení akce pokud je v pořádku

zdarma

Úprava akce před schválením (první upomínka zdarma)

150 Kč

Vložení akce na Restu.cz

150 Kč

Jídelní lístek - kopírování - za řádek

10 Kč

Jídelní lístek - opisování - za řádek

20 Kč

Denní menu (sledování a ruční zadávání) - cena za 1 měsíc

200 Kč

Obsahové práce můžete objednávat přímo na emailu obsah@restu.cz,
konkrétní práce budou automaticky zahrnuty do pravidelné měsíční fakturace.

