
 

 

 

Možnost  spolupráce

Náš antikvariát se za tři roky vyprofiloval mezi PRVNÍ e

oboru a to nejenom počtem nabízených položek, který v současné době dosahuje téměř 70 tisíc knih, 

nejenom přední pozicí při vyhledávání přes různé vyhledávače, ale také díky tomu, že jsme si 

vybudovali velký okruh stálých zákazníků a příznivců. A co si budeme povídat, kdo si kupuje a 

vyhledává knihy v antikvariátu, má bezpochyby široké zájmy.

 

Díky těmto možnostem byste mohli oslovit značný okruh zájemců o své produkty. Nabízíme vám tedy 

možnost propojit váš e-shop s naším. Pokud si nekonkurujeme a vaše produkty nejdou proti duchu 

antikvariátu ale  korespondují s kategoriemi, které máme uvedeny na našich stránkách, jako například 

staré hodiny korespondují s kategori

napište na náš e-mail. Můžete také použít níže 

mohli posoudit, zda-li Váš e-shop /firma/ odpovídá správně dané kategorii.
 

 
 
Odkaz na váš  e-shop / firmu / můžeme zobrazit třemi způsoby 
 
 
 

1.  vedle zobrazené knihy, 
 tzv. Extra odkaz   
 

2.  v hlavních kategoriích 
 

3.  v  podkategoriích
 
 

 

  

spolupráce 

Náš antikvariát se za tři roky vyprofiloval mezi PRVNÍ e-shop s návštěvností 15 tis. měsíčně v tomto 

oboru a to nejenom počtem nabízených položek, který v současné době dosahuje téměř 70 tisíc knih, 

nejenom přední pozicí při vyhledávání přes různé vyhledávače, ale také díky tomu, že jsme si 

álých zákazníků a příznivců. A co si budeme povídat, kdo si kupuje a 

vyhledává knihy v antikvariátu, má bezpochyby široké zájmy. 

Díky těmto možnostem byste mohli oslovit značný okruh zájemců o své produkty. Nabízíme vám tedy 

naším. Pokud si nekonkurujeme a vaše produkty nejdou proti duchu 

antikvariátu ale  korespondují s kategoriemi, které máme uvedeny na našich stránkách, jako například 

kategorii historie nebo měřící  přístroje s odbornou literatur

mail. Můžete také použít níže - kontaktní formulář,  popřípadě text s dotazy, 

shop /firma/ odpovídá správně dané kategorii. 

shop / firmu / můžeme zobrazit třemi způsoby  

vedle zobrazené knihy, vyhledané pomocí centrálního vyhledávače
tzv. Extra odkaz    

hlavních kategoriích   

v  podkategoriích 
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s návštěvností 15 tis. měsíčně v tomto 

oboru a to nejenom počtem nabízených položek, který v současné době dosahuje téměř 70 tisíc knih, 

nejenom přední pozicí při vyhledávání přes různé vyhledávače, ale také díky tomu, že jsme si 

álých zákazníků a příznivců. A co si budeme povídat, kdo si kupuje a 

Díky těmto možnostem byste mohli oslovit značný okruh zájemců o své produkty. Nabízíme vám tedy 

naším. Pokud si nekonkurujeme a vaše produkty nejdou proti duchu 

antikvariátu ale  korespondují s kategoriemi, které máme uvedeny na našich stránkách, jako například 

historie nebo měřící  přístroje s odbornou literaturou, tak  nám 

kontaktní formulář,  popřípadě text s dotazy, abychom 

vyhledané pomocí centrálního vyhledávače  
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Hlavní  kategorie / podkategorie 

 
Umění (1371)  
o Architektura (354)  
o Sochařství (80)  
o Malířství (1649)  
o Divadlo,tanec,hudba (1514)  
o Film,fotografie (840)  
o Grafika (81)  

 
 

Beletrie (530)  
o Česká (9085)  
o Světová (9990)  
o Detektivky (520)  
o Sci-fi (509)  
o Cizojazyčná (1875)  
o Pro ženy (244)  

 

Dětská/Dobrodružná (297)  
o Do roku 1948 (652)  
o Od roku 1948 (3245)  

 
Místopis-cestopis (1932)  
 
Pragensie (375)  
 
 

Historie (9088)  
o 1.Světová válka (1)  
o 2.Světová válka (0)  

 
 

Časopisy (33)  
o Do roku 1948 (11)  
o Od roku 1948 (1)  

Bibliofilie, krásné tisky (46)  
 
Kuriosity (1180)  
 
 

Odborná literatura (3116)  
o Skripta (120)  
o Společenské vědy (2842)  
o Technika (1429)  
o Slovníky, učebnice (1169)  
o Přírodní vědy (890)  
o Lékařství (721)  
o Fyzika, matematika (521)  

 
Avantgarda (0)  

 
 

Hobby (59)  
o Fauna (74)  
o Flora (33)  
o Sport (156)  
o Kuchařky (348)  

 
 

Nově zadané (0)  
 
Erotika (14) 
 

Poezie (2485)  
 
Reklamní materiály (1)  
 
Komunistické tiskoviny (969)  
 
Literatura pro sběratele (1234)  
 
Duchověda (155)  
 
 

 

1. EXTRA ODKAZ 

Odkaz na Vaši firmu se může objevit u každé položky vyhledané našim interním vyhledávačem, přes který 
vyjíždí našim klientům vyhledávané tituly. 
 
EXTRA ODKAZ –  
 
Pozice 1  
- nejvíce navštěvované místo. Pouze 6 odkazů na ploše. 
 
Cena pro umístění Vašeho odkazu 800Kč/měs. 
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Pozice 2 
 - Místo, které se zobrazí, když zákazník navštíví určitou kategorii. Maximálně 8 okazů na ploše 
 
Cena za umístění je 400 Kč/měs.  

• 1 až 4 měsíce je 400 Kč  

• 1 až 6 - 350Kč, roční 300 Kč 

 
 
Pozice 3 
-Místo, které se zobrazí při upřesnění kategorie. Např: Kategorie umění – malířství. Stejné okazy se pak    
objeví i při vyhledání konkrétného titulu ve vyhledávací tabulce v této sekci. Maximálně 8 okazů v sekci 
 
Cena za umístění je 300 Kč/měs.  

• 1 až 4 měsíce je 300 Kč  

• 1 až 6 - 250Kč, roční 200 Kč 
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 V případě zájmu o nějakou z možností nás, prosím, kontaktujte a uveďtě:  

 oblast vašeho podnikání, konkrétní druh umístění a dobu, po kterou chcete propojit.  
 
 
 
Naše zákaznické centrum:    e- mail: info-antikvariat@email.cz 
                                                            Kontaktní osoba - Krejzová Renata,   -     tel:  603 /554 183   /T-mobile/ 
 
 
                                                     Formulář smlouvy 

 

Firma: 
 

Jméno: * 
 

Adresa: 
 

Telefon: * 
 

Fax: 
 

E-mail: * 
 

 

Text zprávy  

Předmět zprávy: * 
 

Text zprávy: * 

 
 

 
 
 

 

 

 


