
  

Cenník prezentácie reštaurácií na portáli Menučka.sk 

1. Základná prezentácia „Menučka“ 

• Základné info: Názov, adresa, titulná fotografia, kontaktné údaje: email, telefónne číslo, web, facebook 
• Skrátený prístup „menucka.sk/nazovrestauracie“, mapa, textový popis, fotogaléria 
• Link na jedálny lístok na webstránke vašej reštaurácie 
• Akcia, špeciálna ponuka, upútavka s možnosťou prekliku na web vašej reštaurácie 
• Denné menu alebo biznis menu vašej reštaurácie (ak neponúkate denné menu - uverejnenie tipov napr. 

na sezónne jedlá, najobľúbenejšie jedlá alebo stručné predstavenie) 
• Stála ponuka pod denným menu – sezónne, špeciálne ponuky, najobľúbenejšie jedlá, výber z a la carte 

• Denné menu resp. vaša ponuka automaticky aj na portáli menu.pravda.sk a NOVÉ: v mobilnej 
aplikácii  

• NOVÉ: tlač denného menu priamo z vašej prezentácie u nás 

• NOVÉ: automatické prepojenie na webstránku vašej reštaurácie – formou vloženia iframe kódu 

• TIP: uvedenie vášho webu s preklikom hneď pri názve reštaurácie v prehľadoch denného menu – 
výmenou za prelinkovanie portálu menucka.sk na vašom webe (formou umiestnenia loga alebo textového 
odkazu s preklikom) 

Ceny sú konečné. Na uvedené ceny sa nevzťahuje DPH, nakoľko prevádzkovateľ portálu nie je platca DPH. 

2. Prezentácia „Menučka PLUS“  

Navyše doplnkové služby podľa výberu, 1 PLUS  - 1 služba, 2 PLUS – 2 služby, atď...každá služba je v cene: 
• 5 € na mesiac pri ročnej fakturácii (60 € na 12 mesiacov) 

6 doplnkových služieb na výber: 

a) služba asistencie pri aktualizácii denného menu – stačí menu poslať e-mailom na adresu 
menu@menucka.sk, alebo poskytnúť link na webstránku a my ho za vás uverejníme     

b) na okolie reštaurácie cielený grafický reklamný banner 300x300 v pravej časti stránky – min. 500 
zobrazení mesačne 

c) veľká grafická upútavka resp. banner pod denným menu reštaurácie – zobrazuje sa aj v mobilných 
zariadeniach   

d) zrealizovanie dvojtýždňovej reklamnej súťaže plus kampaň – 1 x za 2 mesiace (plus cena do súťaže) 
e) uverejnenie reklamného článku – 1 x za 2 mesiace na menucka.sk/blog s linkom z menucka.sk 
f) bannerová kampaň 300x300 celý portál na týždeň pri pomere 1:2 –úplne hore - min. 10.000 zobrazení 

Ceny sú konečné. Na uvedené ceny sa nevzťahuje DPH, nakoľko prevádzkovateľ portálu nie je platca DPH. 

Predplatné / fakturačné 
obdobie

12 
mesiacov

6 mesiacov 3 mesiace 1 mesiac

Cena 119 € 79 € 49 € 19 €

Cena na mesiac 9,92 € 13,17 € 16,33 € 19 €

Menučka PLUS na 
12 mesiacov

1 PLUS 2 PLUS 3 PLUS 4 PLUS 5 PLUS 6 PLUS

Cena 179 € 239 € 299 € 359 € 419 € 479 €

Cena na mesiac 14,92 € 19,92 € 24,92 € 29,92 € 34,92 € 39,92 €
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Príloha 1: Ukážky doplnkových služieb 

b) Na okolie reštaurácie cielený reklamný banner vašej reštaurácie v pravej časti– príklad: 
KLASIKA 

c) grafická upútavka pod denným menu vašej reštaurácie – aj v mobilných zariadeniach 
 

  

d) zrealizovanie dvojtýždňovej reklamnej súťaže – 1 x za 2 mesiace 

info o súťažiach v samostatnom dokumente 

e) uverejnenie článku – 1 x za 2 mesiace  

 

f) intenzívna krátkodobá bannerová 
kampaň – 300x300 – úplne hore – celý 
portál – príklad: GREAT 
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