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ZVIDITEĽNITE SA VIAC
Okrem základného profilu reštaurácie na
portáli a v appke Menucka.sk (viac info na
menucka.sk/profil) ponúkame partnerským
reštauráciám aj ďalšie služby, ako sa môžu
ešte viac zviditeľniť alebo si uľahčiť prácu:
A: PLUS dlhodobé služby (balíky)
B: Doplnkové jednorazové služby
C: FOTO služby
D: Cielené lokálne reklamné kampane

podrobnosti čítajte ďalej...

A: PLUS SLUŽBY (balíky)

Balík služieb si u nás môžete zvoliť tak, aby vám čo najviac
vyhovoval. PLUS služby si môžete aktivovať kedykoľvek, aj na
kratšie obdobie. Podľa počtu plus služieb si môžte vyskladať balíky
1PLUS, 2PLUS, 3PLUS, 4PLUS a PREMIUM.
(viac info a ceny na menucka.sk/cennik)
Aké PLUS služby sú k dispozícii?

Banner 300 štvorcový vpravo hore vo vašej lokalite
Banner 1000 obdĺždnikový pod vašou ponukou menu
6 článkov v magazíne alebo príspevkov na sociálnych sieťach
vlastný pravý stĺpec vo vašom profile na promo vášho obsahu
administrácia (nahadzovanie) denného menu v našej réžii

Cena každej PLUS služby: 75 €/ rok

BANNER 300
vpravo hore - rozmer 300 x 300 px, max 150
KB
vo vašej lokalite - meste alebo mestskej časti
cielené oslovenie zákazníkov, ktorí hľadajú, kam
sa pôjdu najesť - vo vašom okolí, alebo sledujú
ponuku inej reštaurácie vo vašej lokalite
banner sa zobrazuje v prehľadoch menučiek,
ako aj v profiloch okolitých reštaurácií

Cena: 75 € / rok

(6,25 € / mesiac, 0,21€ / deň)

50 € / polrok - 32 € / štvrťrok - 13 € / mesiac

BANNER 1000
rozmer 1000 x 300 px, max 150 KB
pod vašou ponukou menu v prehľadoch
možnosť náhrady za video, 3D, inú grafiku
aj v mobilnej verzii a v aplikáciách

Cena: 75 € / rok

(6,25 € / mesiac, 0,21€ / deň)

50 € / polrok - 32 € / štvrťrok - 13 € / mesiac

V CENE PLUS SLUŽBY 75 € / ROK

ČLÁNKY V MAGAZÍNE
A PRÍSPEVKY NA
FACEBOOKU
A INSTAGRAME

6 x v roku jeden z nasledovných reklamných výstupov
uverejnenie PR článku na menucka.sk/magazin +
zdieľanie na facebook stránke Menucka
uverejnenie reklamného príspevku na Facebook
stránke Menucka
uverejnenie reklamného príspevku na
Instagramovom profile Menucka
uverejnenie reklamnej súťaže na Facebook stránke
Menucka
Prepočítaná cena za jeden výstup v ročnom balíku: 12,50 €

(Bežná jednorazová cena pre partnerské reštaurácie: 25 €)
Pozn. NAPÍSANIE ČLÁNKU:
v prípade vášho záujmu ponúkame aj napísanie článku v našej
réžii, na základe vami zaslaných podkladov. Cena: 25€

VLASTNÝ PRAVÝ STĹPEC VO VAŠOM PROFILE
Štandardne sa vpravo v počítačovej verzii portálu
zobrazuje reklamný stĺpec, kde sa prezentujú
informácie o nás, našich partneroch, okolitých
reštauráciách, zoznam článkov či reklama.
Ak si vyberiete PLUS službu "vlastný stĺpec v
profile", bude ten priestor len a len váš.
Čo všetko je možné mať v pravom stĺpci?
Bannery, plagáty o akciách a špeciáloch, foto
jedál, vášho tímu, zaujímavosti, tipy,...
Linky, upútavky, ...na ďalšie Vaše služby /
prevádzky / produkty / firmy
Facebook box s poslednými príspevkami
čokoľvek iné, čo by ste tam radi mali
TIP: ak náhodou nemáte vlastný web, s touto službou získate plnohodnotný
priestor pre vašu internetovú prezentáciu. Radi vám bezplante zriadime aj vašu
vlastnú doménu www.vasnazov.sk, ktorá bude presmerovaná na profil u nás.

Cena: 75 € / rok

Ukážka: menucka.sk/fragolino

ADMINISTRÁCIA UVEREJNENIA
DENNÉHO MENU V NAŠEJ RÉŽII
Spôsobov, ako si uverejňovať obedové menu u nás je niekoľko
(viac info nižšie). V rámci PLUS služby ponúkame našu službu
ručného nahadzovania obedového menu.
buď na základe e-mailu s ponukou denného menu na celý
týždeň, ktorú pošlete na menu@menucka.sk
alebo z linku na vašom webe, z ktorého môžme menu
najneskôr v nedeľu večer skopírovať.

Cena: 75 € / rok

(6,25 € / mesiac, 0,21€ / deň)

Aké sú ďalšie možnosti uverejňovania denného menu u nás?
môžete si nahadzovať sami, cez vlastné prístupové údaje. Kedykoľvek, na
aké obdobie chcete, veľmi jednoducho a rýchlo - bez poplatku.
môžete nám poslať xml na export z vášho webu - bez poplatku
môžeme naprogramovať automatizovaný import (sťahovanie) denného
menu z vašej webstránky. Vtedy účtujeme jednorazový poplatok 36 €.

B: DOPLNKOVÉ JEDNORAZOVÉ SLUŽBY
PLUS služby, ktoré sú k dispozícii v ročných balíkoch si partnerská
reštaurácia môže objednať aj jednorázovo, resp. na kratšie obdobie
BANNER 300 a BANNER 1000 - jednorazovo na mesiac za 13 €
PR ČLÁNOK - uverejnenie v menucka.sk/magazin + FB zdieľanie: 25 €
Reklamný príspevok na Facebook stránke Menucka: 25 €
Reklamný príspevok na Instagramovom profile Menucka: 25 €
Reklamná súťaž na Facebook stránke Menucka: 25 €

Ďalšie doplnkové jednorazové služby:
Napísanie PR článku na základe podkladov v našej réžii: 25 €
Automatizovaný import denného menu z vašej stránky: 36 €
Zriadenie vlastnej domény www.vasnazov.sk a presmerovanie na
váš profil u nás. V prípade používania ako alternatívy webstránky ZDARMA

C: FOTO SLUŽBY
Profi nafotenie priestorov reštaurácie
10 fotografií priestorov interiéru, exteriéru
cena od 149 €
(každá ďalšia fotografia: +10 €)

Profesionálne nafotenie jedál / nápojov
10 fotografií - s kompozíciou, nasvietením,
úpravou, aj na tlač - cena od 249 €
(každá ďalšia fotografia: +20 €)

3D virtuálna prehliadka priestorov
panoramatická 3D virtuálna prehliadka
cena za 1 pohľad - 99 €

Ukážka 3D virtuálnej prehliadky: fragolinoristorante.pano3d.eu

Ceny sú uvedené bez DPH. Ceny sú orientačné, finálna cena bude určená na základe individuálnych požiadaviek
vzhľadom na konkrétny počet fotografií, časovú a priestorovú náročnosť, celkový rozsah služieb a predstavy klienta.
V prípade fotenia mimo Bratislavy sa účtuje príplatok za cestovné náklady 0,15 € / km.

D: CIELENÉ LOKÁLNE REKLAMNÉ KAMPANE
Okrem profilu, plus služieb a doplnkových služieb je
možné si objednať aj exkluzívnu intenzívnu krátkodobú
bannerovú reklamnú kampaň, cielenú na vašu lokalitu
alebo aj celoslovensky.

TOP Banner 1000
úplne hore, na začiatku prehľadov denného menu
exkluzívne vo vašom meste / okrese / kraji
zobrazuje sa aj v mobilnej verzii

SIDE Banner 300
na 2. mieste v pravom stĺpci - v PC verzii
exkluzívne vo vašom meste / okrese / kraji
zobrazuje sa aj v profiloch reštaurácií v danej lokalite
Radi vám pripravíme na základe vašich požiadaviek, obsahu, dĺžky trvania,
intenzity, lokality, či rozpočtu návrh individuálnej reklamnej kampane na
mieru. Kontaktujte nás a radi sa s vami o tom porozprávame

DOMINIKA
PEKÁROVÁ

Kontakty

manažérka pre
regióny Prievidza,
Žilina, Nitra, Trenčín,
Banská Bystrica,
Prešov, Košice, ...

Oslovte nových
zákazníkov
vo vašom okolí.
Dajte nám o sebe vedieť
a my vám s tým radi pomôžeme.
Tešíme sa na spoluprácu.

menucka.sk/plus
menucka.sk/profil
menucka.sk/ponuka
menucka.sk/registracia
Ceny sú uvedené bez DPH.

0944 849 712
dominika@menucka.sk

KAMILA
SLAŠŤANOVÁ

SLEDUJTE NÁS

zakladateľka a manažérka
pre regióny Bratislava,
Trnava, ...

facebook.com/menucka

0905 759 691
kamila@menucka.sk

instagram.com/menucka.sk

