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ŠPECIFIKÁCIA „BALÍKOV SLUŽIEB“ PORTÁLU 

WWW.PORTEKO.SK 

Špecifikácia balíkov služieb je platná odo dňa jej zverejnenia na portáli a platí do 

odvolania, resp. vydania novej. Táto špecifikácia balíkov služieb platí od 01.07.2021 

Balík služieb ŠTANDARD: 

✔️ Vizitka Záujemcu zverejnená na webovej stránke porteko.sk v rozsahu: 

Miesto pôsobenia (+ jedno ďalšie mesto) 
Názov firmy 
Telefonický kontakt  
Mailový kontakt  

✔️ Zverejnenie Záujemcu na mape „Služby parného čistenia na Slovensku“ 

Registrácia Záujemcu na portáli zabezpečí: 
 
1. zviditeľnenie a vyššiu dostupnosť Záujemcu pre širší okruh zákazníkov 

• v špecializovanom on-line portáli, kde zákazník Záujemcu ľahko nájde podľa miesta jeho 
pôsobenia 
• zverejnenie: kontaktu na Záujemcu (telefonický, e-mailový s názvom jeho firmy),  

 
 
2. pravidelnú reklamu 

• v elektronických audiovizuálnych médiách (TV, rozhlas, Google, Facebook, Instagram) 
• v celoslovenskej tlači a v regionálnej tlači (denníky, týždenníky, atď) 
 

 
3. aktívne vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov Záujemcu cez marketingové akcie 

• súťaže 
• prieskumy 
• kvízy 
• kolesá šťastia 

 

 

Registrácia na: 12 mesiacov 18 mesiacov 24 mesiacov 

Cena bez DPH 
89 € 

(7,42 €/mesiac) 
120 € 

(6,67 €/mesiac) 
144 € 

(6,00 €/mesiac) 
 

 

Zverejnenie firmy na hlavnej stránke portálu ako 
„TOP ponuka mesiaca“ 

99 € bez DPH 
jednorazovo na 1 mesiac  
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Balík služieb ŠTANDARD PLUS: 

✔️ Vizitka Záujemcu zverejnená na webovej stránke porteko.sk v rozsahu: 

Miesto pôsobenia (+ jedno ďalšie mesto) 
Názov firmy 
Telefonický kontakt  
Mailový kontakt  

✔️ Vlastná podstránka Záujemcu na stránke porteko.sk s uvedením aké služby Záujemca 

poskytuje, fotogalériou prác a s cenníkom služieb Záujemcu 

✔️ Zverejnenie Záujemcu na mape „Služby parného čistenia na Slovensku“ 

✔️Externý  web/FB  Záujemcu  prepojený  na  stránku  porteko.sk 

 

Registrácia Záujemcu na portáli zabezpečí: 
 
1. zviditeľnenie a vyššiu dostupnosť Záujemcu pre širší okruh zákazníkov 

• v špecializovanom on-line portáli, kde zákazník Záujemcu ľahko nájde podľa miesta jeho 
pôsobenia 
• zverejnenie: kontaktu na Záujemcu (telefonický, e-mailový s názvom jeho firmy),  
• zverejnenie ďalších informácií na vlastnej podstránke Záujemcu: uvedenie aké služby 
Záujemca poskytuje, fotogaléria prác Záujemcu v rozsahu max. 15 fotografií, zverejnenie 
cenníka poskytovaných služieb  

 
2. pravidelnú reklamu 

• v elektronických audiovizuálnych médiách (TV, rozhlas, Google, Facebook, Instagram) 
• v celoslovenskej tlači a v regionálnej tlači (denníky, týždenníky, atď) 

 
3. aktívne vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov Záujemcu cez marketingové akcie 

• súťaže 
• prieskumy 
• kvízy 
• kolesá šťastia 

 

 

Registrácia na: 12 mesiacov 18 mesiacov 24 mesiacov 

Cena bez DPH 
159 € 

(13,25 €/mesiac) 
215 € 

(11,94 €/mesiac) 
259 € 

(10,79 €/mesiac) 
 

 

 

Zverejnenie firmy na hlavnej stránke portálu ako 
„TOP ponuka mesiaca“ 

99 € bez DPH 
jednorazovo na 1 mesiac  
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Balík služieb EXCLUSIVE: 

✔️ Individuálne dohodnuté podmienky zverejnenia Záujemcu na webovej stránke 

porteko.sk 

✔️Individuálne dohodnutý rozsah služieb Záujemcu zverejnených na webovej stránke 

porteko.sk 

 

 

Registrácia Záujemcu na portáli zabezpečí: 
 
1. zviditeľnenie a vyššiu dostupnosť Záujemcu pre širší okruh zákazníkov 

• v špecializovanom on-line portáli, kde zákazník Záujemcu ľahko nájde podľa miesta jeho 
pôsobenia 
• zverejnenie: kontaktu na Záujemcu (telefonický, e-mailový s názvom jeho firmy),  
• zverejnenie ďalších informácií na vlastnej podstránke Záujemcu: uvedenie aké služby 
Záujemca poskytuje, fotogaléria prác Záujemcu v rozsahu max. 15 fotografií, zverejnenie 
cenníka poskytovaných služieb  

 
2. pravidelnú reklamu 

• v elektronických audiovizuálnych médiách (TV, rozhlas, Google, Facebook, Instagram) 
• v celoslovenskej tlači a v regionálnej tlači (denníky, týždenníky, atď) 
 

3. podpora web stránky Záujemcu 
• ak Záujemca má vytvorenú web stránku podporíme ju zavedením spätných odkazov z 
portálu parného čistenia na web Záujemcu 
• ak Záujemca ešte nemá vytvorenú vlastnú web stránku, pomoc pri jej vytvorení 

 
4. aktívne vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov Záujemcu cez marketingové akcie 

• súťaže 
• prieskumy 
• kvízy 
• kolesá šťastia 

 

Registrácia na: 12 mesiacov 18 mesiacov 24 mesiacov 

Cena bez DPH 
Individuálne 

dohodou 
Individuálne 

dohodou 
Individuálne 

dohodou 
 

 

Zverejnenie firmy na hlavnej stránke portálu ako 
„TOP ponuka mesiaca“ 

99 € bez DPH 
jednorazovo na 1 mesiac  

 


