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Ste (rma alebo podnikateľ, ktorý poskytuje
svadobnú službu alebo tovar?
Svadobný plánovač vám poskytne priestor pre
prezentáciu vašej ponuky.

Zviditeľnite sa!
Svojou ponukou oslovte páry, ktoré začínajú
plánovať svoju svadbu. Nastávajúci mladomanželia na našej
stránke majú online nástroje na plánovanie svadby ako
plánovač rozpočtu, zoznam hostí, check list úloh a zoznam
želaní, t.j. výber svadobného predajcu.
Na Slovensku stúpol počet sobášov a ročne sa zosobáši
vyše 30 000 mladomanželov. Získajte si ich svojou skvelou
ponukou na našom Svadobnom plánovači.

Čo vám ponúkame?
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¶

vytvorenie svadobnej ponuky
zobrazenie (remného pro(lu
topovať ponuky
štatistiky sledovania: mesačné a celkové
obrázky v ponuke
kontaktné údaje: mapa, telefón, webstránka, sociálne
siete
kontaktný formulár smerujúci priamo na vás
zdieľanie na sociálnych sieťach
video prezentáciu vo vašej ponuke
recenzie klientov
zobrazenie pro(lu na homepage medzi Významnými
predajcami (PREMIUM ČLEN)
publikovanie PR článkov
bannerovú reklamu

Niektoré funkcie sa môžu líšiť v závislosti na výbere členskej úrovne.
Presný popis funkcií je uvedený v cenníku v závere tejto prezentácie
a na webovej stránke.

Vaša ponuka bude prezentovaná
Na Svadobnom plánovači:
è vo vyhľadávaní podľa kategórie
è vo vyhľadávaní podľa miesta
è topované ponuky na úvodnej stránke
è topované ponuky sa budú zobrazovať vo
vyhľadávaní vždy nad ponukami, ktoré nie sú
topované
Na našich sociálnych sieťach:
www.facebook.com/svadobnyplanovac
www.instagram.com/svadobnyplanovac

Svadobný vyhľadávač v organickom vyhľadávaní na Googli sa
nachádza na popredných miestach, i napriek tomu naša spoločnosť
používa vlastné marketingové nástroje na zviditeľnenie tohoto projektu.

Kategórie
Ä Svadobné agentúry

Ä Svadobné kvety

Ä Vizáž, make-up

Ä Svadobné salóny

Ä Fotograf, video

Ä Svadobné oznámenia,

Ä Svadobné šaty
Ä Svadobné obrúčky,

Ä

prstene
Torta, zákusky
Catering
Priestory, miesto
Svadobná výzdoba
Svadobné eshopy
Svadobná hostina

Ä

Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

pozvánky
Svadobná hudba, DJ
Svadobné auto, doprava
Svadobná obuv
Svadobný účes
Ubytovanie
Moderátor, starejší
Pánska svadobná móda
Svadobná cesta

Nenašli ste kategóriu pre svoju ponuku? Kontaktujte nás.

O nás
Svadobný plánovač vznikol len teraz, takže jeho história sa iba začína písať. Čerpá
však z histórie našich svadieb. Čerpá z toho, čo sme pri našej svadbe potrebovali
a chýbalo nám. Nášmu projektu sa venujeme s láskou a zanietením. Budujeme
jedinečný online projekt, vďaka ktorému si budúci mladomanželia ľahko
naplánujú celú svadbu.

Naša vízia
Našou víziou je spájať všetkých svadobných dodávateľov ((rmy a predajcov) s
nastávajúcimi mladomanželmi na jednom mieste. Pomocou plánovacích
nástrojov ako sú napríklad zoznam želaní, hostí, vytvárame párom ľahkú cestu pri
plánovaní ich najkrajšieho dňa. Otvárame možnosti vyberať si, porovnávať, mať
veci pod kontrolou a pritom všetko prehľadne. Svadobný plánovač slúži ako
osobný svadobný asistent.

Naša misia
Vytvárame nové možnosti svadobným dodávateľom prezentovať svoje skvelé
služby a produkty. Uľahčujeme párom plánovanie ich nádherného svadobného
dňa. Poskytujeme nástroje na jednoduchú a rýchlu cestu pri príprave svadby.

Kontakt
Mobil: 0903 770 687
Email: info@svadobny-planovac.sk
www.svadobny-planovac.sk
www.facebook.com/svadobnyplanovac
www.instagram.com/svadobnyplanovac

Prevádzkovateľ stránky
ADOREA SK, s.r.o.
Račianska 137, 831 02 Bratislava
IČO: 36710849
DIČ: 2022288653
IČ DPH: SK2022288653
Zapísaná v Obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43582/B

CENNÍK PRE FIRMY
predplatné na 12 mesiacov
STRIEBORNÝ ČLEN

12 MESIACOV

ZLATÝ ČLEN
12 MESIACOV

PREMIUM ČLEN
12 MESIACOV

48 €

90 €

150 €

CENA S DPH

CENA S DPH

CENA S DPH

Počet ponúk: 1

Počet ponúk: 5

Počet ponúk: 15

Štatistiky sledovania mesačné a
celkové

Štatistiky sledovania mesačné a
celkové

Štatistiky sledovania mesačné a
celkové

Počet obrázkov v ponuke: 6

Počet obrázkov v ponuke: 6

Počet obrázkov v ponuke: 10

Telefón

Telefón

Telefón

Webstránka

Webstránka

Webstránka

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

Sociálne siete

Sociálne siete

Sociálne siete

Zdieľanie na sociálnych sieťach

Zdieľanie na sociálnych sieťach

Zdieľanie na sociálnych sieťach

Video v ponuke

Video v ponuke

Video v ponuke

Zobrazenie proﬁlu predajcu

Zobrazenie proﬁlu predajcu

Zobrazenie proﬁlu predajcu

Počet PR článkov: 3

Počet PR článkov: 6
----Odporúčané - topované
ponuky: 2

Počet PR článkov: 12
----Odporúčané - topované
ponuky: 5
----Zobrazenie proﬁlu na
homepage medzi Významnými
predajcami

