FIREMNÍ ZÁPIS do katalogu firem ChemWEB.cz
KONTAKT - základní varianta zařazení firmy
Možné zařazení do maximálně 5 sekcí katalogu. Zápis předmětu činnosti omezený na 120 znaků, bez
firemního loga. Abecední výpis firem v druhé pozici po zobrazení firem KONTAKT PLUS.
zdarma bez časového omezení

KONTAKT PLUS - rozšířená varianta zařazení firmy
Prioritní zobrazení výpisu firem v neomezeném počtu sekcí katalogu v abecedním pořadí.
Rozšířený zápis předmětu činnosti na 255 znaků, vystavení firemního loga, zobrazení 2 referenčních
ilustrací v detailu firmy. Zdarma aktivace domény, webhosting a zhotovení vlastní web stránky dle
výběru.např.: novak.laborator.cz, ….chemshop.cz, ….akce.eu, ….remesla.eu, ....prodej.eu,
….vyroba.eu, ….materialy.eu, ….barvy.eu
Možnost inzerce zdarma v sekci Výrobky.
Služby, aplikace – 490,- Kč / 1 rok
Prodejci – 790,- Kč / 1 rok
Výrobci, distributoři – 990,- Kč / 1 rok
Ceny zápisu dle specifikací činností (při výběru více specifikací je zpoplatněna pouze jedna).

REKLAMNÍ SLUŽBY na serveru ChemWEB.cz
Top firmy
Prioritní výpis firmy na hlavních výběrových stránkách kategorií.
Cena: 4.000,- Kč / 1 rok – katalog firem – hlavní stránka
Cena: 2.000,- Kč / 1 rok – katalog firem – Služby, aplikace
Cena: 2.000,- Kč / 1 rok – katalog firem – Prodejci
Cena: 2.000,- Kč / 1 rok – katalog firem – Výrobci, distributoři
Cena: 1.000,- Kč / 1 rok – katalog firem – kategorie první úrovně + zdarma prioritní zobrazení
kategorie druhé úrovně (např. sekce Průmyslová chemie + zdarma Heterocyklické sloučeniny)
Firmy na první pozici
Garance prioritního zobrazení firmy vždy v prvních pozicích dané kategorie.
Cena: 500,- Kč / 1 rok / 1 kategorii
Reklamní upoutávka – banner
Barevná firemní upoutávka ve formátu JPG o max. rozměru: 125 x 140 px s odkazem na vlastní www
stránky a popisem. Bannery jsou zobrazovány na dané stránce náhodným výběrem pořadí.
Cena: 15.000,- Kč / 1 rok – hlavní stránka + všechny sekce serveru + vyhledávání
Cena: 5.000,- Kč / 1 rok – hlavní stránka specifikací činností - realizace, prodejci, výrobci
Cena: 3.000,- Kč / 1 rok – výběrová stránka kategorií (např. sekce Průmyslová chemie)
Cena: 1.500,- Kč / 1 rok – výpis firem z dané kategorie (např. sekce Heterocyklické sloučeniny)
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