0.1 CHARAKTERISTIKA
SVETVBEZPECI.CZ je v České republice historicky první internetový portál komplexně
zaměřený na bezpečnost.
Na jednom místě jsou tak širokému spektru uživatelů (jednotlivci, podnikatelé, veřejné a státní
instituce) prezentovány ucelené a přehledné informace napříč celým oborem. Počínaje
ochranou osob (děti, senioři apod.), majetkem (auto–moto, bydlení apod.) až po protipožární
ochranu.

Uživatelské prostředí tohoto portálu je
velmi přehledné a intuitivní. Celá tématika
bezpečnosti je rozdělena do pěti základních
kategorií:

AUTO – MOTO

BYDLENÍ

PODNIKÁNÍ

OSOBY

POŽÁRNÍ
BEZPEČNOST

Uživatelům je rovněž k dispozici vyhledávání prostřednictvím
klíčových slov ve fulltextu

svetvbezpeci.cz

katalogu firem
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kategorií produktů

+
NEJŽÁDANĚJŠÍ

informuje napříč
celým oborem
bezpečnosti
čtivou a poutavou
formou
vzdělává (novinky,
reportáže, tiskové
zprávy, rozhovory,
videa a mnoho
dalšího)
inspiruje k nalezení
optimálních
bezpečnostních řešení
vyhledává
nebo porovnává
v unikátním katalogu
garantovaných
firem z oboru dle
preferovaného
způsobu zabezpečení

SVETVBEZPECI.CZ
jako multifunkční
internetový
pomocník
optimalizovaný
i pro mobilní
telefony:

porovnává
v nejrozsáhlejší
databázi
bezpečnostních
produktů a služeb
doporučuje to
nejlepší, co v daném
oboru naleznete
umožňuje realizovat
konkrétní poptávky
(nebo: informuje
o veřejných zakázkách
a o konkrétních
poptávkách)

Staňte se i vy součástí tohoto unikátního portálu.

0.2 UŽIVATELÉ
SVETVBEZPECI.CZ je určen jak fyzickým, tak i právnickým osobám včetně veřejné a státní
správy. Své odpovědi zde nalezne nejen široká laická veřejnost či fandové oboru, ale i
specialisté a odborníci. Jednoduše všichni, kdo se chtějí o této tématice něco dozvědět a ještě
lépe se v ní orientovat.

Fyzické
osoby

Fyzické osoby, které hledají
uživatelsky srozumitelného
a přehledného průvodce světem
zabezpečení. Průvodce, který jim
pomůže nalézt ten nejlepší způsob,
jak zabezpečit sebe, své blízké
či svůj majetek.

svetvbezpeci.cz

Firmy

Zástupci a majitelé společností,
kteří preventivně řeší bezpečnost
kanceláří, majetku, komunikací,
parkovišť, skladů, hal, recepcí, IT,
výrobních celků, provozů, strojů,
dopravních prostředků či ostrahu
osob.
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Specialisté
a odborníci

Specialisté a odborníci
(bezpečnostní management,
kompetentní pracovníci),
jejichž náplní práce je starat se
o bezpečnost.

0.3 OBSAH
Veškeré informace jsou zde prezentovány velmi čtivou a poutavou formou, a to jako:
Rozhovory

Reportáže

Tiskové zprávy

Zprávy, novinky,
zajímavosti.
Několikrát za den jsou
do této sekce zahrnovány
v přehledné, textové,
obrazové i video podobě
data z domova i ze světa.

Známé i neznámé
osobnosti předávající
své zkušenosti, poznatky
a názory.
Aktuální témata
prezentují jak z pohledu
jejich profese, tak
i z pohledu jejich
životních zkušeností.

Nezávislé i účelové
zpravodajství.
Obrazový, video,
zvukový záznam, který
přináší informace o dění
v regionu, v ČR, ale i ze
světa.

Prostor pro oficiální
seznámení s novinkami.
Zprávy ze státní, veřejné
i podnikatelské sféry.

Videa

Katalog firem

Uživatelsky žádaný
prostor pro zajímavý
video materiál z domova
i ze světa.
Video sekvence jsou
zaměřeny na ukázky,
prezentace, reference,
standardy, instruktážní
práce, konference,
rozhovory, zajímavosti.

Srozumitelný přehled doporučovaných firem.
Katalog je řešen podle hlavních kategorií a regionů.
Lze vyhledat konkrétní řešení a nebo porovnat
různé druhy nabízených řešení z různých pohledů.
Záznamy firem jsou ve 4 základních typech a jsou
důmyslně propojeny pro uživatele s ostatními
sekcemi stránek.

Hlavní zprávy a Video
dne

Rovněž zde naleznete
ankety, soutěže,
poptávkové formuláře,
statistiky a mnoho
dalšího.

0.4 PROČ SE NA PORTÁLU PREZENTOVAT

A.

B.

C.

D.

Získáte nové zákazníky
z cílených lokalit nebo
z celé České republiky.
Vaše informace se
zobrazí v přesně
požadovaných krajích
a okresech.

Oslovíte početnou
skupinu uživatelů,
která hledá specifické
informace a je
připravena nakupovat
nebo využít vašich
služeb.

Zviditelníte se
oproti konkurenci
preferovaným
způsobem, který je
prezentován širokým
spektrem prezentačních
nástrojů.

Díky pravidelné
aktualizaci vašich
dat (obchodní
a marketingové akce,
tiskové zprávy, aktuální
fotografie, rozhovory,
videa apod.) se stanete
žádanou společností.

E.

F.

G.

H.

Zajistíte si profesionální
prezentaci
s garantovaným zacílením.
Jednotlivé stupně
propagace jsme připraveni
vyrobit pro vás na klíč.

Formu prezentace
si zvolíte dle vašich
aktuálních potřeb možnost výběru z celé
řady reklamních formátů
a publicistických forem.

Máme na paměti, že
uživatelé preferují
interaktivní, ale zároveň
střídmé prostředí.
I vy budete součástí
inovačních doporučení.

Jsme přesvědčeni,
že základem úspěchu
je správná volba
toho nejvhodnějšího
reklamního formátu
a my vám rádi a dobře
poradíme.

svetvbezpeci.cz
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I.

J.

K.

L.

Dostanete řadu
zvýhodnění a ten
nejlepší servis
od profesionálů.

Pravidelná optimalizace
portálu jako doklad
té nejvyšší kvality je
SVETVBEZPECI.CZ
vlastní.

Pravidelná mediální
podpora portálu
zaručuje vysokou
návštěvnost.

Ověříte si svou investici
- vaše investice bude
měřitelná díky statistikám
návštěvnosti.

0.5 FORMA VAŠÍ PREZENTACE
K dispozici vám je široké spektrum reklamních formátů a sdělení, a to od bezplatného
zápisu do katalogu firem až po intenzivní a propracovanou reklamní kampaň napříč celým
internetovým portálem.
Forma a rozsah prezentace je zcela na vás.
Rádi vám však s její přípravou poradíme.
Zpracujeme konkrétní nabídku s ohledem
na váš produkt, službu či aktuální potřebu.

Naši obchodní reprezentanti ze všech
regionů České republiky jsou osobně
připraveni projednat vaše potřeby. Naším
zájmem je dlouhodobá spolupráce
a měřitelné výsledky.

Firemní zápis

základní

stříbrný

zlatý

ukázka firemního zápisu

Další možnosti prezentace
PR článek

Štítky

Rozhovor

Kontaktní formuláře

Tisková zpráva

Video-medailon

Sponzorovaný odkaz

Přednostní pozice

Garant kategorie

Výběr lokalit

Aktualita od
profesionálů

Výběr segmentace

Doporučujeme

Různé druhy plošné
inzerce

Textové linky

Produkt dne

Novinky z oboru

Bližší informace k jednotlivým reklamním
formátům a dalším možnostem prezentace získáte
u obchodního reprezentanta příslušného regionu.

svetvbezpeci.cz
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platinový

0.6 STATISTIKY PORTÁLU A SOCIODEMOGRAFIE UŽIVATELŮ

123 599

1 055 299

Průměrná měsíční
návštěvnost (RU)

0: 35: 14

Počet zobrazených stránek
za měsíc (PV)

Průměrný čas strávený
uživatelem na serveru (ATS)

Pohlaví:
0%

25 %

50 %

75 %

67, 4 %
67, 4 %

Muži

32, 6 %
32, 6 %

Ženy

100 %

Věk:
0%

10–14 let

25 %

2%
6%

15–24 let
25–34 let
35–44 let
45–54 let
55–64 let
65 let a více

4%
4%

13 %
11 %

50 %

75 %

100 %

16 %
19 %
27 %
23 %
21 %
21 %
18 %
16 %

Nejvyšší dokončené vzdělání:
0%

Neukončené základní
Dokončené základní
Vyučen(a) bez maturity

25 %

3%
8%
6%
9%

Středoškolské
s maturitou
Vyšší odborné vzdělání,
vysokoškolské Bc.
Vysokoškolské

svetvbezpeci.cz

8%
6%

50 %

19%
25 %

75 %

100 %

médium

total

46 %
39 %

19 %
13 %
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Ekonomická aktivita:
0%

25 %

50 %

19 %
14 %

75 %

100 %

23%
30 %

Nepracující

7%
9%

Důchodce

100 %

51 %
47 %

V pracovním poměru
(i nepravidelném)
Podnikatel(ka),
živnostník

75 %

Čistý příjem domácnosti:
0%

Do 6000 Kč
6001 – 10 000 Kč
10 001 – 15 000 Kč

25 %

1%
2%
4%
5%

9%
10 %

10 001 – 15 000 Kč
15 001 – 20 000 Kč
20 001 – 25 000 Kč
30 001 – 35 000 Kč
35 001 – 40 000 Kč
40 001 – 50 000 Kč
50 001 Kč a více
Bez příjmu
Nevím, nechci
odpovídat

12 %
12 %
9%
8%
8%
7%
9%
7%
10 %
6%
2%
4%
9%
13 %

50 %

14 %
14 %
13 %
13 %

médium
svetvbezpeci.cz
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total

0.7 MEDIÁLNÍ PODPORA
K propagaci našeho portálu využíváme celou šíři marketingových a reklamních nástrojů.
Cílem v této oblasti je maximální propagace, zviditelnění a oslovení všech zájemců o danou
problematiku a v neposlední řadě pak také budování stabilní a pozitivně vnímané značky.
Přehled konkrétních nástrojů používaných k této propagaci je nejen velmi pestrý, ale také
efektivní. Partneři, s kterými pravidelně spolupracujeme, patří k nejlepším ve svém oboru.

Médiamix:

speciální forma
reklamy tzv.
přednostní pozice
ve vyhledávačích.

bannerová a kontextová reklama
na nejnavštěvovanějších
internetových serverech typu
(Seznam.cz, iDnes, novinky.cz
ad.) a na tématicky souvisejících
internetových stránkách.

sociální sítě typu
facebook, twitter
apod. s početnou
skupinou fanoušků.

Internetová reklama

kvalitní SEO
optimalizace, která
zaručí portálu
přední pozice ve
vyhledávačích.

direct maily pro
všechny, kdo chtějí
dostávat nejnovější
informace z oboru.

public relations na
nejexponovanějších
internetových
portálech,
celostátní a regionální
deníky

Reklama na internetu

Optimalizace pro vyhledávače

Naši reklamu prováděnou v prostředí internetu lze
rozdělit do dvou základních skupin. Jednou jsou
stálé a dlouhodobé kampaně, díky kterým neustále
posilujeme návštěvnost našich webů i jejich pozitivní
vnímání jako značek. Druhou oblastí, na kterou
soustředíme stejnou pozornost, jsou pak jednorázové
propagační kampaně, které provádíme buď
samostatně, nebo ve spolupráci s našimi inzerenty
a dalšími partnery. Kombinací obou těchto prvků
se nám daří dosahovat velmi zajímavých výsledků
a neustále rozšiřovat naši přítomnost v internetovém
světě.

V dnešním světě jde o samozřejmost, kterou nelze
vynechávat. Doplnit tak lze snad jen míru pozornosti,
kterou této oblasti věnujeme, ať už je to při návrhu
našich webů, jejich rozvoji i vytváření samotného
obsahu. Při ladění konkrétních aspektů pak opět
spolupracujeme s externími partnery, kteří jsou
schopni tuto zajímavou a nezbytnou oblast opravdu
dobře zvládnout.

svetvbezpeci.cz
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PPC reklama

E-mailové kampaně

Propagaci prostřednictvím kontextových a dalších
PPC nástrojů využíváme už od prvního dne spuštění
každého našeho webu. A stejně jako ve všech
ostatních důležitých oblastech propagace nám jde
také zde o neustálé zlepšování výkonu.
Ať už jde o celkový počet oslovených zájemců o
oblast bezpečnosti a zabezpečení nebo přímo o jejich
proměnu v aktivní zákazníky přinášející objednávky
a finanční prostředky pro naše partnery.

Jde o nástroj, který představuje významný podíl
na výsledcích, kterých se nám daří dosahovat.
Samozřejmě také u tohoto druhu propagace jde o
proces neustálého ladění a vyhodnocování veškerých
dat, ale díky této práci se nám skutečně daří neustále
zlepšovat výsledek jednotlivých e-mailingových
kampaní, ať už je realizujeme samostatně nebo ve
spolupráci s jinými subjekty.

Marketing v sociálních sítích

Public relations

Sféra sociálních sítí pro nás vždy představuje
minimálně 10 položek, ve kterých se aktivně
pohybujeme a předkládáme zde svůj obsah, služby
a nabídky. Počínaje těmi největšími jako jsou
facebook, twitter až po menší a někdy i velmi malé
sítě a místa sdružování internetových uživatelů.
A ve všech případech věnujeme maximální pozornost
nejen vytváření profilů a stránek, ale také aktivní práci
s uživateli a jejich zásobování čerstvým obsahem,
soutěžemi, zajímavostmi a dalšími lákadly.

Ačkoli jde o kategorii, kterou uvádíme samostatně, je
zároveň také nedílnou součástí téměř všech ostatních
prováděných aktivit. V některých ohledech se aktivity
spadající do kategorie PR osvědčují o něco lépe
než klasická reklama. Právě s tímto přesvědčením
a zkušeností jsme se do tvorby celého systému
SvEtvbezpeCI.cz pouštěli.

Inzerce a PR v tištěných médiích

tématické

celostátní
a regionální deníky
(MF Dnes, Lidové
noviny)

a lifestylové časopisy
(Bydlení, Rezidence,
Autohit, Blesk
magazín ad.)

Reklamní spoty v rádiích

regionální rádia
(Černá hora,
Krokodýl, RockMax,
Zlín, Jih, Jihlava,
Free radio, Haná
(Skyrock), Sázava)

celoplošná rádia
(Rádio Impuls,
Frekvence 1,
Rockzone,
Evropa 2)

svetvbezpeci.cz
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0.9 KONTAKTY
SVĚT V BEZPEČÍ, s.r.o.

@/ svetvbezpeci@svetvbezpeci.cz
redakce@svetvbezpeci.cz
produkce@svetvbezpeci.cz
technologie@svetvbezpeci.cz
inzerce@svetvbezpeci.cz
fakturace@svetvbezpeci.cz
w3/ www.svetvbezpeci.cz

Sídlo společnosti:
Pujmanové 879/ 31, 140 00 Praha 4
Korespondenční adresa:
Pražská 16/ 1810, 102 00 Praha 10
t/ + 420 281 017 104
   + 420 281 017 105
Produkce
Hana Váňová
Vedoucí produkce
t/

+ 420 281 017 105			
   + 420 602 654 576
@/ produkce@svetvbezpeci.cz
hana.vanova@svetvbezpeci.cz

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Region Praha a Severní Čechy

Region Praha a Východní Čechy

Tomáš Větrovský
Obchodní ředitel
t/ + 420 281 017 104
   + 420 602 114 344
@/ tomas.vetrovsky@svetvbezpeci.cz

Milan Drudík
Manažer prémiových klientů
t/ + 420 281 017 104
+ 420 602 654 576
@/ milan.drudik@svetvbezpeci.cz

Region Severní Čechy

Region Jižní Čechy

Magdalena Štětková
Manažer prémiových klientů
t/ +420 602 945 597
@/ magda.stetkova@svetvbezpeci.cz

Monika Hejnová
Manažer obchodní skupiny a prémiových klientů
t/ + 420 281 017 104
   + 420 602 654 576
@/ monika.hejnova@svetvbezpeci.cz

Region Praha a Západní Čechy

Region Severní a Jižní Morava

Bedřich Hejda
Manažer prémiových klientů
t/ + 420 281 017 104
   + 420 602 823 122
@/ bedrich.hejda@svetvbezpeci.cz

Roman Mikulášek
Manažer obchodní skupiny a prémiových klientů
t/ + 420 281 017 104
   + 420 775 020 039
@/ roman.mikulasek@svetvbezpeci.cz

Internet a technologie

Redakce

Karel Trébl
Ředitel technologií			
t/ + 420 281 017 104
@/ technologie@svetvbezpeci.cz
karel.trebl@svetvbezpeci.cz

Martin Kupsa
Šéfredaktor
t/ + 420 774 957 874
@/ redakce@svetvbezpeci.cz
martin.kupsa@svetvbezpeci.cz
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