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Internetový marketingový 
poradce 

Změny vyhledávání 
Seznam.cz a Google.cz 

 

  
 

Tvorba E-marketingu - www prezentace, E-shopu, 
 SEO optimalizace, obsahového marketingu, 

 Facebookové kampaně, marketingové prezentace,  
Telemarketingu a E-mailingu, PPC reklam. 

 
Jsme správci největších portálů školství pro firmy v ČR. 
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Kdo jsme? Co nejlépe umíme? 
 

 Naše společnost byla založena 8.6.2003 - Spisová značka: C 18929  

 Jsme správci největšího portálu školství - 12 000 škol v ČR 

 Sparavujeme informace z 6 300 měst a obcí v ČR 

 Propojujeme prezentace se státní správou s ročním zobrazením 6 000 000 uživatelů                                                                                                                                                                                                                   

 Spravujeme přes 50 000 zápisů firem, živnostníků a společností  

 Vytvořili jsme několik stovek www prezentací pro společnosti našich klientů  

 2 000 firem a nejen v ČR zastřešujeme E-marketingovou spoluprácí 

 Klienti naší společnosti - školy, malý živnostníci, firemní zákazníci, viz. www-seo.cz/reference 

 Zaměřujeme se nejvíce na portály SEZNAM.CZ a GOOGLE.CZ s 99%návštěvností 

 Vytváříme tématicky zaměřené prezentace s vlastním administračním vstupem 

 Naplníme obsah www stránek dle Vašeho zaměření, potřeb a rozčlenění 

 Vytvoříme SEO optimalizaci pro dohledání Vaší nabídky na prvotních pozicích ve vyhledávačích,   

    jako je SEZNAM.CZ a GOOGLE.CZ + propojení na firemní portály jako je www.firemnet.cz atd. 

 Tvoříme firemní Facebookové kampaně s interaktivním propojením na www prezentace 

 Kompletně zastřešíme Vaše potřeby k prosazení Vaší nabídky v ČR i moderním světě  

 Školíme klienty na správu obsahu www prezentací a Facebookových kampaní 

 Další marketingové služby naší společnosti: e-mailing, telemarketing, e-marketing, PPC, SEO 

 Poskytujeme technickou podporu v období dalších let a on-line podporu a na telefonu  

 
 

http://www.firemnet.cz/
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Co získáte spoluprací s naší společností? 
Jak postupujeme? 

Zjištění potřeb zákazníka  
 

 Návrh a realizace služby pro Vaši společnost kvalitně a při tom ve velmi krátkém čase 
 

Čeho chceme společně dosáhnout? 
 

 příliv nových zákazníků do Vaší společnosti 

 představit služby a sortiment Vaší společnosti 

 prezentace společnosti na internetu na předních místech před Vaší konkurencí  

 prezentování Vaší společnosti s odkazem na produkt či službu hledajícím v daném odvětví 

 aktuálně a hlavně aktivně informovat zákazníky o Vašich službách, produktech a novinkách 

 rychlé předání informací stávajícím, ale hlavně potencionálním zákazníkům 
 

 
Postup při realizaci www stránek a Facebookové firemní kampaně 
 
■ analýza webových stránek,  

■ cenová kalkulace webové prezentace, 

■ vytvoření grafického návrhu,  

■ příprava obsahu webových stránek,  

■ vlastní tvorba webových stránek,  

■ testování webových stránek,  

■ nahrání Vašich webových stránek na internet,  

■ SEO optimalizace pro dohledání na klíčová slova před Vaší konkurencí, 

■ vytvoření Facebookové kampaně s propojením na www stránky Vaší společnosti, 

■ internetový marketing - PPC, SEO. BONITA, REINDEXACE, TÉMATICKÉ ZPĚTNÉ ODKAZY 
 
 

Zaškolení  
 
 zaškolení provedeme po telefonu se zaslanými on-line podklady nebo přímo v kanceláři naší 

společnosti 
 
 

Časový odhad realizace zakázky 

Vaše webová prezentace bude zhotovena do 14 pracovních dnů E-shop do do 30 pracovních dnů 
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Tvorba webové prezentace - do 14 dnů! 

 

Nabízíme Vám: 

o Analýzu a nastavení Vaší nové propagace na internetu s návrhem na vyhledávání 
nových klientů. 

o Unikátní grafické provedení www prezentace a E-shopu dle barev a firemního 
provedení. 

o Viditelnost Vašeho odkazu na internetu na Vámi zvolená klíčová slova dle zaměření 
Vašich služeb. 

o Viditelnost jednotlivých produktů na internetu podle vyhledávání uživatelů internetu. 
o Vlastní vstup do administrace a neomezené rozšíření www a E-shopu dle Vaší 

potřeby. 
o Rozesílání speciálně upravených grafických e-mailů s novinkami pro Vaše zákazníky. 
o Denně získávání nových poptávek na Váš e-mail od potencionálních zákazníků z 

internetu. 
o Propojení na portály s roční návštěvností 6 000 000 přístupů od uživatelů internetu. 
o Propojení pro rozesílání nabídky do největších portálů školství – zastřešujeme 12 000 

škol v ČR a 6 300 měst a obcí v ČR 
o Základní rozčlenění www stránek a E-shopu dle Vaší nabídky produktů a služeb. 
o Digitalizaci dokumentů, vytváření E-katalogů s reálným listováním stránek, fotogalerie. 
o Automatické jazykové překlady zdarma přes Google translator - překlad do 60 jazyků. 
o Samostatné jazykové překlady dle Vašeho výběru jazyků. 
o Technickou podporu po dobu trvání spolupráce. 
o Zajištění bonity www stránek a E-shopu na českém internetu. 
o Zálohování systémů, www obsahu, dokumentů. 
o Rozšíření E-shopu přidáním jednoho modulu. Nemusíte měnit do budoucna stránky. 
o Nejlevnější, nejviditelnější a nejdůležitější reklamu Vaší společnosti 365 dní v roce, 24 

hodin denně. 
o PPC tzv. aktivní kampaně pro oslovení zákazníků s výběrem pohlaví, věku, lokality 

atd.. Nově propojení na SEZNAM. CZ fultext přes FIRMY.CZ – zeptejte se nás! 

 

Systém je plně kompatibilní s mobilním telefonem. Je možné spravovat www stránky přes Váš 
telefon, tablet. Využívat připojení do administrace ze svého, ale i jiného PC po celém světě! 
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Ukázky naší tvorby naleznete na http://www-seo.cz/reference/ 
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Ovládání administrace je snadné! 
Do administrace www stránek se přihlásíte zadáním Vašeho uživatelského jména a hesla. 

 
Kompletní manuál pro orientaci v systému správy Vašich www stránek obdržíte v den předání www 

prezentace.  

Zde vložíte foto, 

soubory, videa 
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Je i Vaše firma na Facebooku? 
  

 

Jak se změní nastavení největších vyhledávačů jako je Seznam.cz a Google.cz, 
kde jste vy vyhledáváni z 99 % internetu v ČR? 

Každý vyhledávač má své vyhledávací roboty tj. programy, které určují na jaké pozici se Vaše www 
prezentace objeví. Zda na hledané klíčové slovo budete na přední stránce ve vyhledávání nebo až na 
pozici XY a toto pravidlo prodává. Nic víc Vám dnes nepomůže, protože všichni vyhledávají na 
Internetu!  
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Jak tedy ovlivnit budoucí viditelnost na Internetu? 

Co je nutné udělat? 

1. Upravit www stránky Vaší firmy tak, aby robot vyhledávače našel, to co hledá! 
2. Vytvořit na Vašich www stránkách tzv. obsah, který hledá (obsahový marketing)! 
3. Doplnit na Vašich www stránkách tzv. Seo optimalizaci – vyhledání na klíčová slova! 
4. Propojení na tématické odkazy z nejvíce navštěvovaných míst na internetu (zpětná 

vazba) tzv. Přenesení BONITY – spolupracujte s námi. Jen my Vás propojíme na státní 
správu VIP BONITA Vám zajistí viditelnost před Vaší konkurencí na celém internetu! 

5. Propojení na sociální sítě, například Facebook Vaší firmy (návštěvnost www)! 

 

BEZ TÉTO ÚPRAVY SE NA INTERNETU ZAČNETE PROPADAT  

ZA KONKURENCI JE ČAS NA REINDEXACI ZÁPISŮ  !!! POZOR !!! 

 

 

Proč je nutné v dnešní době mít firemní Facebook? Věděli jste to? My ANO! 

1. Délka strávená lidmi na www prezentaci oproti Facebookové prezentaci se = 0,20 
minut / 6.74 hodin měsíčně. 

2. Prezentace www stránek bude v dalším 1/4 letí posuzována nejen podle validity 
kódu, ale podle SEO optimalizace a zda je propojena na sociální síť ve Vašem 
případě s Facebookem. Není-li, začne se Vaše www prezentace na „SEZNAMU“ a 
„GOOGLU“ v dalším období postupně propadat. 

3. Algoritmy robotu pro vyhledávání SEZNAM.cz a GOOGLE.cz počítají s 
oboustranným propojením s www prezentací a Facebookovém propojení. 

4. Na www prezentaci nemáte jak oslovit přesné zákazníky, věkovou skupinu, pohlaví, 
region, atd… na Facebooku ano.  

5. Facebook vše rozesílá na Vaši zeď a zeď Vašich přátel či skupin a fanoušků… 
získáváte tak zdarma miliony zákazníků aniž byste je platili.  

6. Zastoupení Facebookové kampaně na věk a počet lidí v ČR je 5 700 000 fanoušků 
Facebooku z čehož produktivní nakupující skupina je 18-45 let. (4 300 000) To jsou 
lidé, kterým vy prodáváte!!!  

7. Facebook je všemi analytiky posuzován jako největší probojující se gigant na trhu 
technologického marketingu. Kdo jej nemá a nebude mít, nebude na celém 
internetu tak propagovaný. 

8. Nyní můžete získat lepší a doposud neobsazené adresy www Facebokového jména  
9. Nyní můžete oslovit specifikovanou skupinu lidí . 
10. Stáří Facebooku bude ovlivňovat pozice www prezentace na internetu. 
11. PPC kampaně Vám přivedou stálé sledující profily a vytvoří pro Vás prodejní tzv. 

„Nevědomky propagační skupinu“ Vašich produktů a služeb u sebe i jejich přátel! 
12. POZOR od 2016 je na FB profilu možné propojit prodej E-SHOPU. Vite jak? My ANO! 
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Stavíme-li Facebook dbáme na: 

1. správné pojmenování fotografií 
2. založení prezentace pod logickou Facebookovou doménou 
3. propojení na státní sektor (plusové body) 
4. propojení na stávající www prezentaci + e-shop od r. 2016 
5. vytvoření URL odkazů, vymazání viditelných URL adres s tématickým textem 
6. propojení na jednotlivé podstrany www prezentace 
7. statický i plovoucí text 
8. on page a off page stránek 
9. dovolené popisy tzv. Mřížka popis v obrázkách 
10. upozornění na klik - to se mi líbí 
11. vytvoření propojení s www stránkami - umístění plauginu na obě strany 
12. vytvoření propojených komentářů 
13. zaindexování Facebookové kampaně 
14. přeindexování www prezentace  
15. změny ve vyhledávačích Seznam.cz a Google.cz 
16. podpůrné propagování www stránek 
17. přivedení nových zákazníků 
18. prolinkování  
19. vkládání obsahů 
20. vkládání videí 
21. propojení na Google+, atd. 

Jak děláme Facebookové kampaně a proč být trpěliví než přijde výsledek? 

Facebookové kampaně umožňují propagovat základní nabídku, která je neměnná i akční zboží 
či služby cílené skupině teď nyní a opravdu on-line. Velkým omylem je, že si tuto Facebookovou 
stránku můžete udělat sami! Respektive můžete, ale je to asi podobné, jako byste si mysleli, že když 
napíšete A4 dokument ve Wordu a dáte ho na internet, budete s tímto dokumentem na 1. místě ve 
svém oboru. Věřte proto prosím vyškoleným profesionálům. Sami jste odborníky ve své práci a víte, 
jak ji máte dělat. Řezník si také nepostaví dům se všemi specifikacemi od projektu až po navržení 
interiérů. 

Dovolte tedy, abychom nastínili, jak postupujeme ve stavbě Facebookových kampaní. Neprozradíme 
Vám podrobnosti, jde o know-how naší společnosti. Poodhalíme Vám ale trochu ze zákulisí a snad 
vysvětlíme, proč byste měli svěřit www prezentaci do rukou odborníků. 

Facebook se skládá z několika možností skladby stránky, dále pak propagace, propojení na 
internet a omezení. Vytvoříme-li Vám stránku, snažíme se ji koncipovat s podobností již od schválení 
grafiky na webu a tím vizuálně propojovat www prezentaci s následnou facebookovou prezentací. Je 
nutné si uvědomit, že stavíte svou značku. Nevymýšlejte novou grafiku, podpořte svůj web! Přiveďte 
na něj zákazníky a donuťte je k interakci zavolání, objednání, nakoupení, zjištění informací. 

Kolik z těchto věcí znáte vy? Proto prosíme a apelujeme - děláme věci s rozumem, a tak jako 
Facebooková kampaň, tak i www prezentace a SEO viditelnost je běh na delší čas. Chcete-li v 
internetovém marketingu uspět, musíte věci dělat před svou konkurencí rychleji, ale hlavně správně. 
Prosím, neměňte námi vytvořenou prezentaci, všechny body mají své místo. V dalších službách jsme 
připraveni Vám nabídnout rozšíření o PPC kampaně, propojení na 5.000 uživatelů, získání referencí 
atd.. Neodborným zásahem z Vaší strany může dojít od Facebookové podpory k podezření zneužití 
Facebooku a prezentace bude odpojena. 
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Po vytvoření prezentace obdržíte od certifikovaného člověka z naší společnosti přístup pro vkládání 
příspěvků a můžete začít pracovat s Vaší Facebookovou prezentací. Tato práce bude z naší strany 
podporována a Vaše Facebooková prezentace bude podpořena dalšími prvky pro propojení a 
zviditelnění Vaší nabídky produktů či služeb. 

Spoléhejte na naši znalost, každé vítězství potřebuje svůj čas a správné vedení. Naše společnost je 
připravena Vám poskytnout technickou znalost a metodiku propojení www stránek a Facebookového 
marketingu. Jsme cetrifikováni k tomuto oprávnění a jsme na trhu již přes 10 let. Neustále sledujeme 
novinky a školíme naše zaměstnance. Naším cílem je Vaše spokojenost. Těšíme se na naši 
vzájemnou spolupráci. 

Máte www nebo Facebook a nekontaktují Vás? 

Být Vašim zákazníkům neustále na očích, lehce se řekne, ale jak to udělat? Jednoduše, 

používejte PPC reklamu na www nebo na firemním Facebooku! 

Nabídku PPC můžete zacílit na: 

1. Zaujetí příspěvkem stránky 
2. Označení stránky “To se mi líbí” 
3. Přechodem na webovou stránku (nabídka) 
4. Instalace Vaší aplikace 
5. Kliknutí na anketní otázku 
6. Reakce na událost 
7. Využití nabídky 
8. Přímý prodej Vašeho produktu či služby 
9. Propojení e-shopu na FB s www prezentací

 

Co PPC reklama umí a co získáte?  

Cílem PPC reklamy je zachycení stávajícího, nebo potencionálního zákazníka a to buď: 

Přímým jednorázovým prodejem produktu či služby. Dlouhodobým sledováním nabídky, která 
informuje, nabízí, zprostředkovává, upozorňuje,  atd… 

 Platíte pouze realizované prokliky na www / FB (nebo denní nastavení) 
 Inzerujete přesně tam, kde Vaše produkty a služby uživatel hledá = “cílená reklama” 
 Rychlé “poražení” konkurence 
 Akce, Slevy, Výprodeje 
 Průzkumem zjistíte co zákazník hledá 
 Přeskočíte firemní SEO (klíčová slova) 
 Sezónní nabídka – (napojení na e-shop) 
 Oslovení vybraných věkových skupin, pohlaví, lokality, zaměření zákazníka podle zálib. 

3000 Kč / Kampaň - Jednorázový poplatek za správu PPC kampaně pro fb/www 
Doba spuštěné PPC reklamy a cena PPC reklamy není stanovena. Záleží pouze na Vás! 

Můžete investovat částky XY kdy potřebujete dle Vašich možností a potřeb Vaší firmy. 
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Co je SEO optimalizace + obsahový marketing? 
 Týká se Vás? Ano, velmi! 

Při tvorbě www stránek základní optimalizace zdrojového kódu je základní potřebou všech www 
stránek pro umístění www pro přední pozice ve vyhledávačích na internetu před Vaší konkurencí na 
nejznámějších portálech, jako je Seznam.cz, Google.cz, Centrum.cz, Atlas.cz, atd… Zajistíme 
vytvoření a správu odkazů vedoucích na Vaše www stránky na internetu pro dohledání na klíčová 
slova na předních pozicích dle Vašeho oboru, produktů a zaměření.  

POZOR na pravidlo 5 algoritmů!!! 

1. Doména – Vybereme za Vás podle analýzy nejlepší doménu pro Vaše podnikání 
2. Tématické zpětné odkazy – Propojíme Vás se státní správou a odkazy z Vašeho oboru 
3. Obsah prezentace – Vytvoříme s Vámi top obsah www a upozorníme na něj Internet 
4. Klíčová slova – Přivedeme na www roboty vyhledávačů a zajístíme u nich TOP pozice 
5. Propojení na sociální sítě – Propojíme Vás na Facebook, Twitter, Linkedin – NUTNOST! 

 
Tajemství úspěchu je doopravdy ve vyhledávačích a v pozicích, na kterých se nacházíte ve 
výsledcích vyhledávání. Téměř žádný uživatel neprochází ve vyhledávači více, než první tři stránky. 
Je tedy důležité (a pro Vás přínosné), být ve výsledcích hledání pokud možno, co nejvýše. Nejlépe na 
první pozici. Tyto portály mění své vyhledávání. My tyto změny sledujeme a držíme Vaše pozice. 

Pokud nechcete utrácet tisíce za reklamu, jsou vyhledávače jedinou šancí, jak o sobě říci světu. Čím 
lepší je Vaše pozice, tím větší je Vaše šance v boji o nové klienty.  

My umíme Více. Poradíme Vám, jak být vidět ve všech městech a obcích v ČR! 

Co je obsahový marketing ve čtyřech bodech? 

 Strategie produkce a publikace informací, které podporují důvěru a autoritu mezi Vašimi 
ideálními zákazníky. 

 Obsahový marketing je způsob budování vztahů a komunity tak, že Vaši posluchači mají rádi 
Vaši značku. 

 Je to marketingová strategie, která by Vám měla pomoci stát se jedničkou ve Vašem oboru. 

 Díky content marketingu prodáváte bez tradičních “nucených” prodejních technik. 

“Obsahový marketing je tvorba neproduktově zaměřeného obsahu. Obsah musí být informativní, 
poučný, zábavný atd. Publikováním takovéhoto typu obsahu získáte pozornost svých potencionálních 
zákazníků. Je třeba se zaměřit na témata kognitivně spojená s Vaším podnikáním a prokázat publiku 
svou odbornost.” 

Chcete-li kvalitní obsahový marketing, rádi ho vytvoříme za Vás. 
ZDE SE INVESTICE ROZHODNĚ VYPLATÍ! 
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Skvělá zpráva!  
U nás ušetříte 50 % z ceny! 

Zajistíme Vám pro Vaši společnost 50% dotaci na rozvoj podnikání z ceny  www stránek 
či jiné služby. Pokud se nám nepodaří tuto dotaci pro Vaši společnost získat, veškeré 
náklady jdou za námi a Vy hradíte vždy pouze 50 % z ceny tvorby vybrané služby či 
produktu. Využijte tuto dotaci pokud máte možnost, je časově omezena!!! 

 
Cena po a před získáním dotací – ke každé tvorbě získáte vlastní redakční systém! 

Vytvoření www stránek s administrací bez grafiky pouze barvy 6700 Kč 13400 

Vytvoření www stránek s vlastní grafickou předlohou 8700 Kč 17400 

E-shop balíček – grafické práce, administrace, zboží 13700 Kč 27400 

Doména – jméno na internetu 200 Kč 400 

Webhosting - (50MB prostor na internetu, možnost dokoupení 
prostoru) 

800 Kč 1600 

Grafické práce – dokupování dalších grafických prvků 300 Kč/ks 600 

Vytvoření grafického návrhu www + nakódování na systém 2000 Kč 4000 

Zápis v katalogu Seznam.cz – Hlavní portál v ČR 42 % vyhledávání 1000 Kč 2000 

Zápis v katalogu Google.cz – Hlavní portál ČR + svět 49 % vyhledávání 1000 Kč 2000 

Zápis v katalogu firem Firemnet + portály škol  6 000 000 zobrazení/rok 1000 Kč 2000 

SEO- viditelnost na internetu na klíčová slova + aktuální pozice města 3000 Kč 6000 

SEO města - viditelnost na internetu na klíčová slova + Města + Obce  10000 Kč 20000 

Technická podpora rok – zálohy, správa, zápisy, pozice, dohled, pomoc, 
e-mail, texty, fotografie, propojení, odkazy, počítadla, změny systému. 

2000 Kč 4000 

Kalendář – propojení na admin správu  akcí / organizace schůzek atd. 2000 Kč 4000 

Firemní Facebook – propojení sociální sítě. V případě tvorby www je 
cena pouze 3000,- Kč. 

5000 Kč 10000 

Založení a správa PPC kampaně – sociální sítě / www / Seznam.cz 3000 Kč 6000 

Propojení E-shopu s účetnictvím Pohoda / sklady od 15000 Kč 30000 

Jazykový překladač Google Translator 2000 Kč 4000 

Samostatné jazykové překlady – cena za jazyk 5000 Kč 10000 

Import obsahu www dle velikosti ...od 2000 Kč 4000 

Rezervační systém 10000 Kč 20000 

Propojení na platební systém od 15000 Kč 30000 

Import XML FEED od 5000 Kč 10000 
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Jsme společnost s certifikací na e-marketing 
 

Získali jsme certifikáty na: tvorbu Facebookových firemních kampaní, na obsahový 
marketing, SEO optimalizaci webových prezentací a správu PPC kampaní. 
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Těšíme se na naši budoucí spolupráci. 

Velmi si vážíme Vašeho případného zájmu o spolupráci s naší společností na tvorbě tak důležitého 
bodu, jako je reklama a propagace Vaší společnosti na internetu. Víme, jak je důležité v dnešní době 
být na internetu vidět na prvotních pozicích, zaujmout zákazníka novou kreativní a přehlednou 
prezentací a získat tím i nové zákazníky. 

Jelikož jsme si tohoto závazku vědomi, vložíme do Vašeho projektu naše dlouholeté 
zkušenosti a znalost tvorby internetových projektů. Je naším přesvědčením, že každý má tvořit 
to, čemu rozumí. Stejně tak jako Vy vytváříte pro své klienty ty nejlepší produkty a služby s 
vírou, že právě Vy a jen Vy tuto práci dokážete udělat nejlépe. 

Spolupracovali jsme: 

 

Naše klienty naleznete na http://www-seo.cz/category/reference/ 

 

Partnerské projekty: 

Pro skoly.cz; obec-mesto.cz, Materskeskolky.cz, Skoly-zakladni.cz, Skoly-stredni.cz, umelecka-
skola.cz, volnamista-prace.cz, Miminka-batolata.cz, Firemnet.cz, Veci-prodeti.cz, Jmena-pro-
miminka.cz, atd....  

Těšíme se na budoucí spolupráci. Staňte se dalším spokojeným klientem naší společnosti.  

Za Internet Top s.r.o. – Martin Petreje a Tomáš Líbal - jednatelé společnosti. 


