
Varianty   spolupráce   pro   výrobce 
Podpořte   projekt   FÉR   potravina  

a   přidejte   se   k   těm,   kterým   na   kvalitě   potravin   záleží 

 
(Vložení   výrobku   do   databáze   a   jeho   ohodnocení   je   zpoplatněno   symbolickou   částkou   50   Kč/   ks.) 

 
1. Použití   loga   v   online   podobě 

“Jsem   FÉR   výrobce   a   chci   být   vidět”  
- Používejte   naše   logo   v   online   podobě   všude,   kde   jen   budete   chtít.   Umístěte   naše 

logo   na   svém   webu   ke   všem   potravinám,   které   na   něj   získaly   nárok.  
- Vaše   ohodnocené   výrobky   dáme   na   homepage   webu   FÉR   potravina   do   sekce 

“ potraviny   oceněné   logem ”   kde   máme   4   000   unikátních   uživatelů   denně. 
- Přes   váš   facebook   a   web   dáte   svým   uživatelům   vědět,      že   vaše   výrobky   mají 

správné   (férové)   složení   a   že   prošly   našimi   hodnotícími   kritérii   a   získaly   logo.  

Cena      500   Kč   /   1   výrobek    (který   získá   právo   na   logo)   /    NAVŽDY 
Platba   je   jednorázová,   nikoliv   roční   poplatek!   Při   změně   složení,   obalu   či      EAN   kódu   je   nutné   výrobek   obnovit 
(cena   500   Kč   /   výrobek),   jelikož   znovu   probíhá   hodnocení   a   vkládání   potravin.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.   Použití   loga   na   obal   výrobků 
“Moje   výrobky   jsou   FÉR.   Logo   na   to!” 

Proč   si   dát   logo   na   výrobek?  

- Lidé   dají   při   nákupu   váš   výrobek   bez   obav   do   košíku   a   nebudou   zkoumat   jeho 
složení.   Přece   jen   -   aplikaci   FÉR   potravina   využívá   k   vyhledávání   informací   o 
potravinách   přes   150.000   lidí!  

- Jedná   se   o   jednoznačné   pozitivní   sdělení,   že   váš   výrobek   je   kvalitní. 
- Známost   značky   i   díky   spolupráci   se   sítí   potravinových   prodejen   Penny   Market 

(logo   je   vysvětleno   a   vytištěno   v   jejich   letáku   s   nákladem   3.000.000   výtisků   týdně).  

Získání   loga   je   zcela   transparentní,    nediskriminační,    objektivní   a   dostupné   pro   všechny 
výrobce   bez   výjimky.   Cena   loga   na   1   výrobek   je   oproti   jiným   značkám   kvality   velmi   nízká.  

Cena      1   500   Kč   /   1   výrobek    na   rok 

Podmínky:   Výrobek   je   vložen   v   databázi   potravin,   ohodnocen   dle   aktuálních   kritérií   a   získá   nad   20   bodů   včetně. 
V   případě   změny   kódu   EAN   nebo   složení   je   třeba   výrobky   znovu   vyfotit   a   vložit   do   databáze   -   pokud   výrobek 
znovu   získá   nárok   na   logo,   nemusíte   platit   znovu. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



3.   PR   článek  
“Hraju   FÉR   play.   A   chci,   aby   se   o   mě   tak   i   psalo” 

Článek   v   rozsahu   jedné   A4   normo   strany   (á   250   slov)   informující   o   vašem   novém   výrobku, 
chuti   a   kvalitě   potravin,   porovnání   s   konkurenčními   produkty,   zajímavostech   od   vás….  

- umístíme   na    web   do   aktualit 
- článek   bude   rotovat   v   side   baru   na   celém   webu   přibližně   1   měsíc.  
- pošleme   jej   všem   našim    16.000   uživatelům   do   newsletteru  
- dáme   post   s   vaším   článkem   na    facebook    FÉR   potraviny 

Cena      16   000   Kč  
Váš   produkt   bude   v   článku   s   proklikem   na   váš   web/facebook   -   dle   dohody.   Článek   napíšete   vy,   či   nám   dáte 
podklady   k   jeho   sepsání.   V   článku   mohou   být   celkem   max   3   obrázky.   1   hlavní   (ikona   u   anotace),   plnostránkový 
za   textem   a   doplňující   (v   textu   pod   anotací).   Máme   právo   si   vybrat,   jaké   firmě   a   jaký   tip   článku   zveřejníme,   a 
jaký   nikoliv. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4.   Bannerová   reklama 
“Jsem   FÉR   a   chci   banner” 

Bannery   na   webu   FÉR   potraviny   celý   týden   pouze   pro   vaši   reklamu.   Na   každé   podstránce 
uživatelé   uvidí   stejný   banner,   jeho   reálná    viditelnost,   zapamatovatelnost   a   proklikovost 
bude   lepší .   Lidé   mohou   mít   vůči   bannerům   vybudovanou   tzv.   reklamní   slepotu.   V   případě, 
že   je   na   stránce   umístěno   příliš   mnoho   bannerů,   uživatelé   jejich   obsah   spíše   ignorují.   Když 
se   objevuje   jeden   banner   stále   dokola,   pozornost   uživatele   stoupá.   Náhled    je   zde.  

 

Cena   7   000   Kč   za   1   týden  
přibližně   100   000   zobrazení   přibližně   30   000   unikátním   uživatelům  

Banner   může   být   na   produkt/y   ohodnocené   logem,   v   případě   splnění   80   %   kvóty   s   logem   sortimentů   může   být 
banner   na   společnost.   Maximální   po   sobě   jdoucí   bannerová   reklama   je   2   měsíce 

. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zviditelnění   v   kategorii 

   “Jsem   FÉR   a   chci   vyniknout   mezi   ostatními” 
Přejete   si,   aby   byl   váš   produkt   zvýrazněný   v   dané      konkrétní   kategorii,   odlišený   od   ostatních 
výrobků   a   byl   více   vidět?   Nabízíme   možnost   zvýraznění   v   kategorii.   Tato    cena   je   za   1 
měsíc .   Není   zde   velký   počet   zobrazení,   na   druhou   stranu   je   to   velmi   detailní   konkrétní 
vyhledávání.   Náhled    je   zde.  

Stránka/sekce Zobrazení Cena 

1   kategorie 100-1000 1   000,00   Kč 
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