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Podpora firiem cez sieť mestských portálov

www.poprad.sk poprad.virtualne.sk

Firemný 
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Podpora firiem cez sieť mestských portálov

Ako jediný spravujeme 80 informačnýchAko jediný spravujeme 80 informačných 
portálov miest a špecializované portály 



Špecializovaný portál Stavebnik.sk

Stavebný portál s najdlhšou tradíciou na Slovensku

Návštevnosť 50 000 – 80 000 mesačne

Počet aktívnych sledovateľov na Facebook viac ako 27 000

Firemný ý
profil



Trendy  - nákupná cesta zákazníka

9 10 ľ dí čí ák i t t• 9 z 10 ľudí začína nákup na internete 

• Nákupná cesta nieje priamočiara (na zákazníka 
potrebujete hovoriť z viacerých kanálov a formátov, abypotrebujete hovoriť z viacerých kanálov a formátov, aby 
si vás všimol a zapamätal)

• Dôveryhodnosť, transparentnosť, referencie



Nákupná cesta zákazníka

Zaujatie Zvažovanie Objednávka Nákup Nadšenie

Akú podlahu? Foto nových parkiet 
na Instagram

Parkety!
Aké parkety?

Referencie?

Kto mi ich dodá?



Nákupná cesta zákazníka

PPC

FB post Prehľady

Články
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FAQ
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Email Médiá Web

Vedomosti

Reklama

Direct
il

Články Newsletter

Zaujatie Zvažovanie Objednávka Nákup Nadšenie

PR

TV rádio
Ústne podanie

Online banner email

Online
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Sociálne 
siete

TV, rádio



Kľúčové slová 



OPTIMALIZÁCIA PRE VYHĽADÁVAČEOPTIMALIZÁCIA PRE VYHĽADÁVAČE



Ako pracuje Google

Prehľadávanie

váš web
IndexáciaVýpis 

výsledkov
c

KatalogizáciaPorovnanie

Hodnotenie

Google Bot – skupina počítačov s presne zadefinovanými parametrami  na 
vytvorenie kópie a triedenie web stránok



Čo Google potrebuje nato aby web zaindexoval?

Searchmetrics - faktory ktoré ovplyvňujú pozície vo vyhľadávači Google



Optimalizácia stránok pre vyhľadávače

Webové sídlo

PodstránkaPodstránka
Úvodná 
stránka

SEO ON‐PAGESEO ON PAGE

SEO OFF‐PAGE



Výber hodnotených parametrov

Titulka stránky Optimalizovaná URL adresa

Nadpisy (H1, h2...)



Výber hodnotených parametrov

2. Pozícia vo vyhľadávaní pod reklamou: 

Titulka stránky

Description – skrytý popis v kóde stránky

Ďalšie parametre:
- rýchlosť načítania, funkčnosť dizajnu (UX), bezpečnostný certifikát HTTPS, 
moderný programovací jazyk, mapa stránok......



Obsahové kritériá

Články

Podstránka

Ú

Článok 1

Úvodná 
stránka

Akú podlahu na podlahové kúrenie? 
Akú chybu neurobiť pri výbere podlahy?y p ý p y
Ako pripraviť  priestor na novú podlahu? 
Aký je rozdiel medzi takou a onakou podlahou?



Optimalizácia stránok pre vyhľadávače

Webové sídlo

PodstránkaPodstránka
Úvodná 
stránka

SEO ON‐PAGESEO ON PAGE

SEO OFF‐PAGE



SPÄTNÉ LINKY (OFF ti li á i )SPÄTNÉ LINKY (OFF page optimalizácia)



Na základe čoho Google usporiada firmy vo výsledku?



Prečo sú spätné linky také dôležité

Priame
Poznajú www stránku

Priame 
zadanie

Sprostredkujúce 
á k

Spätné linky a mikroweby

stránky
Reklama
a iné

PPC reklama

Sociálne 
siete

Google

SEO optimalizácia 
T lá ít ť š j a spätné linkyTrvalá prítomnosť vašej 
značky na internete



Prečo sú spätné linky také dôležité

Sprostredkujúce 
á k

Spätné linky a mikroweby

stránky

Organické 
vyhľadávanie

SEO optimalizácia 
a spätné linky



Čo sú spätné linky

 Kvalita (!)
 Viaceré zdroje

Facebook
j

 Postupné pribúdanie
 Viac cieľových stránok

Partner  

Váš web
Váš web

Váš web Ako prezentácia 
na mesto virtualne

Dodávateľ
na mesto.virtualne
alebo stavebnik.sk

SME.sk
Firemný 
UNIprofilUNIprofil

Ako samostatný
web



Satelitné mikroweby

47 satelitných
mikrowebovmikrowebov

Plavajucapodlaha.eu podlahy.eu

podlahoviny.skpodlahovekurenie.eu



Jednoducho a rýchlo

• Zaregistrujeme novú doménu
• Aktivujeme hosting iba pre 1 doménu
• Spustíme a naplníme firemný UNIprofilSpustíme a naplníme firemný UNIprofil

– Grafika je hotová bez čakania
– Nie je nutné investovať do nového webu (od 300€)j ( )
– Rýchle indexovanie v Google
– Bez starostí

Firemný 
UNIprofil



Aké domény pre mikrostránky sú voľné?

• podlaha‐laminatova.sk (eu)
• podlaha‐vinylova.sk (eu)
• laminatove podlahy com• laminatove‐podlahy.com
• podlaha‐plavajuca.sk (eu)
• podlaha‐drevena.eu
• novapodlaha.eu
• liate‐podlahy.eu
• parkety‐drevene sk Firemný • parkety‐drevene.sk UNIprofil



Firemný UNIprofil

• Administratívne údaje o firme
• Sociálne siete

N š l žb• Naše služby
• Text a foto ‐ O nás
• Mapa
• Otváracie hodiny• Otváracie hodiny
• Vyznačenie pobočiek
• Fotogaléria
• VideogalériaVideogaléria
• Tabuľka
• Top ponuka – akciové ponuky (12 ‐mesto)
• Inzercia (12 ‐ SR)Inzercia (12  SR)
• Ponuka práce
• Reality
• Zobrazenie v 2 kategóriáchg
• Rýchla správa
• Hromadné SMS
• Články (12)
• Dotazník – výzva k akcii
• Mobilná aplikácia



Zlepšuje šance v Google – SEO on page



Pomáha zvýšiť návštevnosť, predaj cez inzerciu 

Inzerát 1 Článok 137 zdrojov návštevnosti

Inzerát 2 Článok 12

Firemný 
UNIprofil

Inzerát 12

UNIprofil

Top ponuka 1 Fi ýp p

Top ponuka 1

Firemný
web

Top ponuka 12



Zlepšuje šance v Google - SEO off page

• 2 kvalitné spätné linky  (follow)
• 2 spätné linky z každého článku (12 ročne) (nofollow)• 2 spätné linky z každého článku (12 ročne) (nofollow)

(Google ich akceptuje pri hodnotení pozitívne)
• 2 linky z podstránok o firme/naše služby (nofollow)

(Google ich akceptuje pri hodnotení pozitívne)

ý= 28 spätných liniek



Mobilná aplikácia – nový predajný kanál

Responzívne zobrazenie
v prehliadači v mobile

V mobilnej aplikácii 
Virtualne



Pomáha zlepšiť šance v Google

Firemný UNIprofil

1. Optimalizácia pre Google
2. Zvýšenie návštevnosti
3. Spätné linkyp y
4. Regionálna reklamu
5. PPC reklama
6 Responzívny web6. Responzívny web
7. Budovanie obsahu
8. Kontaktné body
9. Užívateľská prístupnosť
10. Cieľové stránky, výzva k akcii
11 Rýchla komunikácia11. Rýchla komunikácia
12. Mobilná aplikácia 
13. Facebook reklama



Hyperlokálny marketing – lokálne vyhľadávania



Referencie

• SALAJ s.r.o
– Bratislava (Eurookná Bratislava)( )
https://bratislava.virtualne.sk/eurookna‐salaj‐bratislava.html

– Nitra (Eurookná a dvere Nitra)
– Zvolen (Eurookná Zvolen)

• CPS Nitra
https://nitra.virtualne.sk/cech‐podlaharov‐slovenska.html

• ANEKO SK a.s.
Pl t é k á B ti l– Plastové okná Bratislava

https://bratislava.virtualne.sk/aneko‐plastove‐okna‐bratislava.html

– Zimné záhrady NitraZimné záhrady Nitra
– Stavebník – plastové okná
https://www.stavebnik.sk/firma/aneko‐plastove‐okna.html

– Plastové okná Zvolen





Cena firemného UNIprofilu

9,90 € mesačne
Fakturácia ročná: 118 80 € plus DPHFakturácia ročná: 118,80 € plus DPH

Firemný UNIprofil ako web + 53,25 € ročne 
(d é h i )(doména a hosting)

Nechajte nám vašu vizitku budeme vás kontaktovať



Akcia iba pre vás

30% zľava z ceny ‐ pri objednaní do 7 pracovných dní30% zľava z ceny  pri objednaní do 7 pracovných dní
Cena:   118,80€ 83€ plus DPH ročne

+ množstevná zľava  ‐ pri 10 a viac objednávkach bezplatné 
l i 33€ j dvyplnenie v cene 33€ jednorazovo

Nechajte nám vašu vizitku budeme vás kontaktovať



Súťaž  



Semináre

Prihlasovanie:  https://www.webyseminare.sk/mam-zaujem.xhtml



Vaše otázkyy

Ing.Katarína Gavurová
WEBY GROUP s r o

obchod@virtualne.sk
www virtualne skWEBY GROUP s.r.o.

Nižovec 2A , Zvolen
www.virtualne.sk
www.stavebnik.sk


