Články
Struktura článků:
a) název článku (viz. obrázek 1 – Zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek …...)

b) popis článku (viz. obrázek č.1 – popis je viditelný při zobrazení článku dne na homepage
www.statnisprava.cz nebo je
viditelný také při klasickém článku na homepage)
- v případě nedodání popisu se na homepage zobrazí část obsahu článku
c) obsah článku (viz. obrázek č. 2 – samostatná stránka článku)
- obsah článku je možné doplnit odkazy (prokliky)
d) téma článku dle výběru určených skupin
Daně a poplatky Doprava Důchody Ekonomika Finance a mzdy Insolvence a exekuce Kr
iminalita Kultura Nemovitosti
a bydlení Obrana a bezpečnost Ochrana spotřebitele Podnikání Portál veřejné správy Pr
áce a zaměstnanost Právo a zákony Samospráva a regiony Sociální zabezpečení Veřejné fi
nance Veřejné zakázky Volby Volný čas a cestování Vzdělání Zdravotnictví Zemědělství
a potravinářství Životní prostředí
(témata není možné měnit nebo přidávat nová)
- při prokliku na téma jsou zobrazeny na samostatné stránce všechny zveřejněné články
k danému tématu (viz. obrázek č. 3)
e) zdroj článku (viz. obrázek č. 2 – např. Zdroj: Ministerstvo životního prostředí)
f) obrázek – klient dodá min.1, max. 5 obrázků k článku + zdroj ilustrační fotografie
g) název autora je daný „Komerční článek“ (viz. obrázek č. 2 – zveřejněno vpravo pod
článkem, datum, autor)

Cena:
Cena za zveřejněný klasický článek je 2 000,- Kč bez DPH.
V případě, že bude článek zveřejněn jako článek dne, tzn. po dobu jednoho dne bude na první
pozici článků homepage + bude viditelný v podobě perexu na celém webu je cena 4 000,- Kč
bez DPH. Perex (obrázek č. 4)
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Obrázek č. 1 – homepage www.statnisprava.cz (zobrazení článku dne a dále „padajících“
článků dle data zveřejnění)

Obrázek č. 2 – samostatná stránka článku (zobrazení plného textu článku)
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Obrázek č. 3 – stránka daného téma (při prokliku na téma jsou zobrazeny všechny
zveřejněné články k danému tématu)

Obrázek č. 4 – perex (zobrazení v pravém menu na celém webu, proklik na stránku článku)

PEREX
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