
Co vám nabízíme?
Spojte se s dalšími obchodníky z centra města, a zapojte se do projektu 

sdíleného marketingu.
O l o m o u c

CO JE OC STŘED? 

Jedná se o unikátní projekt, který si klade za cíl sdružit a propagovat podnikatele v centru 
podobně, jako jsou sdružovány obchody v obchodních centrech.

Chceme, aby bylo centrum racionální volbou spotřebitelů pro rychlý a přehledný nákup 
všeho potřebného. Na čerstvém vzduchu, pod širým nebem, v originálních kulisách maleb-
ných uliček města. Žádné obchodní centrum se nemůže pochlubit takovou historií, jako 
OC Střed. Jeho prodejní prostory mají duši a skrývají zajímavé příběhy. Ty můžeš společně 
vyprávět.

Chceme živé a prosperující centrum, plné zajímavých obchodů a zákazníků ochotných 
utrácet. Věříme, že díky strategickému marketingu a spojení lokálních obchodníků se nám 
podaří přilákat na nákupy v centru i ty, které by to nikdy nenapadlo.

email:   info@ocstred.cz
tel.:  +420 734 232 506

Značka OC Střed propaguje centrum Olomouce jako nákupní destinaci. 
V konečném důsledku to znamená, že zákazník, který navštíví centrum kvůli 

akci vašeho souseda, může nakonec nakoupit i Ve vašem obchodě.

Ať už jste malí nebo velcí, věříme, že propagace centra Olomouce jako ideálního 
místa pro pohodlný nákup, přinese díky multiplikačnímu efektu užitek všem. Rozhodnutí, 
v jaké míře se do projektu zapojíte, je jen na vás a vašich možnostech.

Zvolte jakýkoli balíček a stanete se naší součástí!

balíček  BASIC 

balíček  GOLD

balíček  VIP

5 000
za rok

10 000
za rok

20 000
za rok

kupony

články

instagram

facebook

mapa

videa
CVL

sponzoring

partnerství

Nabídka pro všechny



2x ¼ strany v InKultuře 
Tento prostor vám bude sloužit pro pořádání soutěží,   

 uveřejnění slevového kuponu či prezentaci vašeho loga.

½ strany v InKultuře pro reklamu nebo krátký PR text  
Obsah inzerátu vám vytvoříme na míru. Máte skvělou   

 fotografii nebo zajímavou nabídku, kterou chcete zdůraznit?  
 Vyslyšíme vaše přání či vytvoříme vlastní grafiku. Vše k vaší 
 naprosté spokojenosti. 

1x  příspěvek na facebooku
Chceme, abyste byli vidět i na sociálních sítích. Váš článek

 upravíme a budeme jej sdílet na Facebooku. Vašem i
 OC Střed.

1x  příspěvek na instagramu
Rytmus světa udává Instagram! Proto váš článek nasdílíme

 i tam.

Zápis na webové mapě:  na stránkách OC Střed. 
Interaktivní mapa na našem webu usnadní vašim zákazníkům

 orientaci v centru. V rámci nejnižšího balíčku garantujeme
 základní zápis obsahující název firmy, adresu, otevírací dobu
 a údaje o speciálních službách jako jsou dětské koutky,
 „pet friendly” přístup, bezlepková kuchyně a podobně.

Sdílení rozšířeného článku z InKultury na webu
 Na stránkách OC Střed bude kromě mapy také spousta
 lifestylového čtení. Bude vaše zákazníky bavit! 

Obsahuje 5 hodin práce grafika a copywritera
 Díky našim profesionálům bude vaše reklama zajímavá.

2x ½ strany v InKultuře
 Podobně jako u předchozího balíčku vám bude poskytnut  
 prostor pro pořádání soutěží, uveřejnění slevového kuponu  
 či k prezentaci loga. Avšak tentokrát na větším prostoru  
 měsíčníku!

½ strany v InKultuře pro reklamu nebo krátký PR text  
 Kromě inzerátu se můžete jednorázově prezentovat formou
 krátkého textu či úderné reklamy. Opět vám vše vytvoříme
 přímo na tělo.

4x  příspěvek na facebooku
 Opakujte, opakujte, opakujte! Čím častěji o vás zákazníci
 uslyší, tím větší je šance, že u vás nakoupí. V rámci balíčku
 Gold vám vytvoříme 4 příspěvky na Facebook, které
 fanoušky skutečně zaujmou.
 
4x  příspěvek na instagramu
 Není to jen o Facebooku. Nechte do vašeho světa
 vstoupit také fanoušky z Instagramu! Balíček Gold vám
 zaručí 4 posty. Nemáte dostatek fotografií? Žádný strach.
 Vyfotíme je za Vás.

Zápis na webové mapě:  na stránkách OC Střed. 
 Zákazník vás musí v první řadě pohodlně najít. A to nejen
 v olomouckých ulicích, ale také na internetu. K základnímu
 zápisu na naší interaktivní mapě bude zveřejněno také
 logo a fotografie vašeho obchodu.

Sdílení rozšířeného článku z InKultury na webu
 Příběhy podnikatelů v srdci Olomouce jsou poutavé.
 Chceme je sdílet se zákazníky. Získejte si je tím, že je
 necháte vstoupit do vašeho světa.

Obsahuje 15 hodin práce grafika a copywritera
 Díky našim profesionálům bude vaše reklama poutavá. 

2x celou stranu v InKultuře
 Využijte náš reklamní prostor na maximum! Připravte pro své  
 zákazníky zajímavou nabídku slev nebo zužitkujte prostor na  
 celé straně k vaši propagaci. Buďte se svými zákazníky v  
 kontaktu.

1 a ½ strany v InKultuře pro reklamu nebo krátký PR text  
 Chcete toho o sobě říct víc? V rámci balíčku VIP máte  
 možnost se prezentovat na 1 a ½ straně měsíčníku.

8x  příspěvek na facebooku
 Víme, jak zaujmout fanoušky na facebooku. Jako naši
 nejdůležitější zákazníci získáte 8 profesionálních příspěvků,
 které budeme sdílet na naší stránce, vaší stránce i mezi
 dalšími partnery. Získáme vám lajky!

8x  příspěvek na instagramu
 Instagramoví fanoušci vás budou milovat! Najdeme,
 co je na vašem podnikání nejzajímavější, vyfotíme to,
 fotografii okomentujeme, opatříme hashtagy a přilákáme
 zákazníky. Víme, že klíčová slova odemykají dveře!

Zápis na webové mapě:  na stránkách OC Střed. 
 Jako náš nejváženější zákazník dostanete exkluzivní zápis
 na webové mapě centra. Kromě základních informací,
 loga a fotografie provozovny, zveřejníme i odkaz na
 vaše internetové stránky.

2x sdílení rozšířených PR článků na webu
 Sdílejte své úspěchy s ostatními! Naši reportéři s vámi
 uskuteční rozhovor a nafotí fotografie. Dokážeme najít to
 zajímavé! 

Obsahuje 30 hodin práce grafika a copywritera
 Díky našim profesionálům bude vaše reklama strhující.

balíček  BASIC     5 000Kč balíček  GOLD    10 000Kč balíček  VIP     20 000Kč

OC střed není jen o reklamě. Je také o propojení a komunikaci. Na počátku naší cesty chceme ukázat, že za vaše peníze vložené do projektu, 
dostanete reálnou hodnotu (a ještě mnoho navíc). Proto jsme se rozhodli formulovat tři balíčky, se kterými se k nám můžete přidat.

Ke všem balíčkům navíc dostanete:

Garantovaný dosah 15 000 výtisků:
 A to je jen počet, kde se InKultura v Olomouci vydává a kam
 se dostane vaše reklama. Další dosah získáte na internetu.
 A i kdyby vás navštívilo pouhé 1 %, získáte minimálně 150
 nových zákazníků.

Unikátní kód v měsíčníku InKultura: 
 Chcete víc fanoušků? Pořádejte soutěže! Díky unikátnímu
 kódu každého výtisku můžete losovat výherce třeba každý
 měsíc. Vaši zákazníci o vás budou mluvit.

Možnost sponzoringu:
 OC Střed se, jako značka, bude propagovat na mnoha
 velkých akcích ve městě. Chcete se zviditelnit ještě víc?
 S námi to bude snadné.

Pozn.: cena balíčků uvedena bez DPH.


