
Produktový list  

Vendor Zboží.cz



O službě

Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného

z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz. Zobrazené

výsledky hledání lze řadit dle zvolených kritérií (oblíbenosti, cena) nebo

filtrovat dle dostupnosti, ceny od-do, značek, regionů apod.

• Průměrná denní návštěvnost (RU): 149 724

• Měsíční počet zobrazených stránek (PV): 52 393 038

• Průměrný čas strávený na serveru (ATS): 0:23:02

• Struktura pohlaví: 52% muži, 48% ženy

• 17 000 e-shopů s aktivní kampaní

• 2 900 oborových kategorií

• 1 600 000 produktů

• 69 000 000 nabídek



Vendor Zboží.cz
Branding na konkrétní stránce značky na Zboží.cz.

Proklik z banneru zůstává na stránce Zboží.cz a odkazuje na konkrétní detail

produktu značky na Zboží.cz, či libovolnou stránku na Zboží.cz. (klient si může

nadefinovat kam).



Vendor Zboží.cz
Branding na stránce produktu konkrétní značky na Zboží.cz.

Proklik z banneru zůstává na stránce Zboží.cz a odkazuje buď na stránku

značky na Zboží.cz, či na libovolnou stránku na Zboží.cz. (klient si může

nadefinovat kam).



Vendor Zboží.cz
Zboží.cz brand (vendor Zboží.cz)

• branding konkrétní značky / produktu na Zboží.cz

• zobrazuje se v detailu značky na Zboží.cz, ve všech produktech konkrétní

značky a ve všech kategoriích s filtrem konkrétního výrobce na Zboží.cz

Příklad banner Huawei se objevuje:

• na stránce značky http://www.zbozi.cz/znacka/huawei/

• ve všech produktech značky Huawei např. 

http://www.zbozi.cz/vyrobek/huawei-mate-7-dual-sim-zlaty/

• ve všech kategoriích produktů s filtrem konkrétní značky např. 

http://www.zbozi.cz/telefony-navigace/mobilni-telefony/?vyrobce=huawei

Proklik z banneru Huawei zůstává na stránce Zboží.cz:

• vede buď na konkrétní detail produktu Huawei na Zboží.cz, klient si může

nadefinovat kam

• nebo na kategorii produktů Huawei na Zboží.cz, klient si může nadefinovat

kam

Cena 50 000 Kč / měsíc

Vhodné pro utužování loajality vůči značce, protože reklama cílí na uživatele,

kteří hledají výrobky Huawei.

http://www.zbozi.cz/znacka/huawei/
http://www.zbozi.cz/vyrobek/huawei-mate-7-dual-sim-zlaty/
http://www.zbozi.cz/telefony-navigace/mobilni-telefony/?vyrobce=huawei


Vendor kategorie Zboží.cz
Branding konkrétní značky / produktu v kategorii na Zboží.cz.

Proklik z banneru zůstává na stránce Zboží.cz a odkazuje na konkrétní detail

produktu značky na Zboží.cz, stránku značky, či libovolnou stránku na Zboží.cz.

(klient si může nadefinovat kam).



Vendor kategorie Zboží.cz
Zboží.cz kategorie (vendor kategorie Zboží.cz)

• branding konkrétní značky / produktu v kategorii na Zboží.cz

• zobrazuje se v konkrétní kategorii na Zboží.cz

Příklad banner Huawei se objevuje:

• v kategorii produktů např. kategorie mobilní telefony 

http://www.zbozi.cz/telefony-navigace/mobilni-telefony/

Proklik z banneru Huawei zůstává na stránce Zboží.cz:

• vede buď na konkrétní detail produktu Huawei na Zboží.cz, klient si může

nadefinovat kam

• nebo na stránku značky Huawei na Zboží.cz

Cena 10 000 Kč / týden / kategorie

Cílí na uživatele ve fázi rozhodování, doporučujeme zvlášť na podporu

aktuálních kampaní / novinek např. Huawei P8.

http://www.zbozi.cz/telefony-navigace/mobilni-telefony/


Důležité informace

Technická specifikace
Kreativa a požadavky na banner:

http://onas.seznam.cz/cz/reklama/technicke-specifikace/reklamni-

formaty/vendor.html

Novinky
Aktuální novinky na Zboží.cz naleznete zde:

http://www.zbozi.seznamblog.cz

Social media
Facebook www.facebook.com/sledujzbozi

Twitter https://twitter.com/zbozi_cz

http://onas.seznam.cz/cz/reklama/technicke-specifikace/reklamni-formaty/vendor.html
http://www.zbozi.seznamblog.cz/
http://www.facebook.com/sledujzbozi
https://twitter.com/zbozi_cz


www.zbozi.cz


