
Nabídka mediální spolupráce 

Na portálu City.cz publikujeme ty nejzajímavější příběhy, utvářející život krajských měst. Dáváme také prostor divadlům, 
sportovním klubům a pořadatelům akcí ukázat, co připravují. Vytváříme komunitu, která hýbe děním vašeho města.   
   
Budeme rádi, když i vy budete součástí! 

Členství v City.cz vám nabízí tyto služby: 

• Profil v katalogu firem na City.cz
Díky tomu vaši organizaci lidé ve vyhledávačích mohou snáz vyhledat.

• Vkládání akcí 
Rádi pro vás zpracujeme pozvánky, zaslané e-mailem na adresu partner@city.cz
Navíc kdykoliv snadno sami vložíte pozvánku na jakoukoliv akci, pořádanou vaší organizací.

• Carousel
Každý mediální partner může zdarma využít prostor pro zobrazení banneru, poutajícího vámi  pořádanou akci. 

Jediné, co je k tomu potřeba, je zaslat banner o velikosti 1000 x 400 px na adresu partner@city.cz  .   
Banner uveřejníme na homepage City.cz až do startu avizované akce, s proklikem na pozvánku avizující na 
tuto akci, uloženou na City.cz

• Soutěže
Tahák, který funguje. Oslovte čtenáře soutěží o atraktivní ceny. Máme vyzkoušeno, že lidé na soutěže slyší. 
Jak na to? Stačí na adresu partner@city.cz zaslat požadavek na uspořádání soutěže. 

Ten by měl obsahovat tyto konkrétní informace: 
✔ O co se bude soutěžit (Například 6 ks vstupenek v hodnotě 100,- Kč / ks)
✔ Na jakou akci vstupenky platí
✔ Návrh soutěžní otázky
✔ Návrh termínu uzávěrky soutěže

Redakce soutěž připraví a po vašem odsouhlasení ji uveřejníme na City.cz  

• Komerční sdělení
Máte chuť se rozepsat o Vaší činnosti? Na City.cz můžete jako mediální partner psát články neomezeně a 
zdarma. 

• Rozhovor
Doplněný o fotogalerii a video, je skvělá možnost, jak poodhalit zákulisí a život Vaší organizace. Lidé jsou 
zvědaví a bude se o Vás mluvit! 

✔ Rozhovor na City.cz si přečtou tisíce lidí. 
✔ Profesionální zpracování rozhovoru redakcí City.cz
✔ V rámci partnerství ZDARMA! 
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• Jako člen City.cz dále také můžete využívat:

Věrnostní program Citykarta

Přemýšlíte o vlastním věrnostním programu? 
Chcete zákazníky motivovat věrnostní kartou plnou výhod? 
Věnujte jim Citykartu, kterou využijí i u dalších desítek firem!

Citydiář - rezervace on-line

Umožněte zákazníkům objednání, i když zrovna 
máte zavřeno, nebo naopak plné ruce práce.

Pohodlně prostřednictvím propracovaného
rezervačního systému přímo na Vašem webu.


