
Produktový list
Firemní profily



O službě
Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace 
o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. 
Budete snadno k nalezení na hlavní stránce Seznam.cz, v jeho 
vyhledávání i na Firmy.cz a Mapy.cz.

Hlavní stránka Seznam.cz je nejnavštěvovanější a 
nejpoužívanější český web s průměrnou denní návštěvností 
2,4 milionů lidí.

Hledání na Seznamu představuje hlavní zdroj návštěvnosti 
většiny českých webů. Denně zde lidé položí skoro 15 milionů 
dotazů. Seznam hledání denně prochází veškerý text z miliardy 
česky psaných stránek a zobrazuje uživatelům relevantní 
odpovědi.

Firmy.cz jsou největší databází firem na českém internetu. 
Umožňují vyhledat firemní kontakt zadáním dotazu, procházením 
kategorií nebo třeba podle lokality.

Mapy.cz jsou nejpoužívanější mapový portál, který umožňuje 
hledání adres a také plánování tras po České republice i celé 
Evropě.

Pořadí zobrazených firem určuje relevance k hledanému dotazu, 
cena v aukci a vzdálenost od lokality hledání. Pokud člověk 
lokalizaci nevyužívá, hledání probíhá v rámci celé ČR. 



Firemní profily 
Seznamu



Profily

Seznam zdarma
Základní profil firmy obsahuje informace o předmětu činnosti, 
popis společnosti, fotografii, internetovou a poštovní adresu, 
region a několik dalších údajů. Firmu je možné zařadit do jedné 
kategorie.

Seznam naplno
Plný profil firmy umožní navíc doplnit další kontakty, více 
e-mailových adres, fotografií, logo aj. A je možné ho zařadit 
do několika různých odpovídajících kategorií.

Instituce z nekomerčních kategorií, jako jsou například úřady, 
nemocnice apod., dostávají automaticky plný profil.

Oba druhy profilů jsou určeny pro veškeré firmy, které aktivně 
působí v rámci ČR.  

Firemní profily podléhají pravidlům: 
http://napoveda.seznam.cz/cz/firmy/napoveda-pro-klienty/pravidla-3/

http://napoveda.seznam.cz/cz/firmy/napoveda-pro-klienty/pravidla-3/


Seznam zdarma

HODNOCENÍ

POPIS

PODOBNÉ FIRMY

NÁZEV 
FIRMY
KONTAKT
OBLÍBENÉ
SDÍLET
POPTÁVKA

HLAVNÍ FOTOGRAFIE

UMÍSTĚNÍ FIRMY 
NA MAPY.CZ



Seznam naplno

POPIS
LOGO

HODNOCENÍ

POPTÁVKA
NÁZEV FIRMY
KONTAKT
OBLÍBENÉ
SDÍLET

HLAVNÍ 
FOTOGRAFIE
FOTOGALERIE

UMÍSTĚNÍ FIRMY
NA MAPY.CZ

PROPOJENÍ S INZERCÍ
NA SLUŽBÁCH SEZNAMU: 
Sauto.cz,
Sdovolená.cz,
Sreality.cz,
Zboží.cz



Hodnocení firem
Na Firmy.cz mohou lidé jednotlivé firmy také hodnotit. Pro přidání 
recenze se stačí přihlásit svým Seznam účtem. Každou firmu 
je možné hodnotit jen jednou, hodnocení je ale možné kdykoliv 
upravit. Firma může na každé hodnocení jednou reagovat a svoji 
reakci i pozměnit.

Recenze kontrolujeme automaticky a navíc ručně.



Oblíbené
Každý návštěvník Firmy.cz si může jednotlivé firmy přidávat 
do oblíbených. Pak je má vždy k dispozici pod „Moje oblíbené“. 
Pro ukládání i prohlížení oblíbených firem je třeba být přihlášený 
do Seznam účtu.



Akční nabídka
Na Firmy.cz v profilu Seznam naplno můžete informovat své  
případné zákazníky formou akční nabídky, a to s platností 1 den, 
2 dny, týden či 2 týdny. Vaše firma bude díky tomu ve výsledcích 
hledání zvýrazněná štítkem „Akce“. Filtr navíc umožňuje 
vyhledávat jen v Akčních nabídkách.



Události
S profilem Seznam naplno můžete na Firmy.cz zobrazovat tipy
na události z kategorií: Divadlo; Hrady a zámky; Hudební 
festivaly; Film; Koncerty. Události se zobrazí i ve výsledcích 
vyhledávání na Seznam.cz. 



Statistiky návštěvnosti 
Klientský admin vám v přehledných statistikách ukáže, kolik lidí 
navštívilo vidělo vaši firmu a kolik z nich se na ni prokliklo. váš profil
a firemní web. 



Hledání na Firmy.cz
Když lidé hledají na Firmy.cz, zohledňujeme i místo, kde se právě 
nachází, a to jak při hledání na klíčové slovo, tak v kategorii.
Svoji lokalitu navíc mohou snadno změnit. 
Hledat lze i v jakémkoliv okrese, kraji nebo celé ČR.

HLEDÁNÍ
NA KLÍČOVÉ 
SLOVO

HLEDÁNÍ
V KATEGORII



Zvýraznění firmy
na Firmy.cz

Díky Seznamu naplno se zobrazíte nad firmami se základním 
profilem. S větším obrázkem, webovou stránkou, telefonem, 
logem i možností naplánovat jedním klikem trasu. Získáte tím 
i cenný zpětný odkaz.

SEZNAM 
NAPLNO

SEZNAM 
ZDARMA



Zvýraznění firmy na 
hlavní stránce Firmy.cz

Na úvodní stránce Firmy.cz zobrazujeme firmy z oborů, které lidé 
aktuálně vyhledávají. Upřednostníme ty, které se účastní aukce 
na hledané klíčové slovo v daném období.



Zvýraznění firmy 
v Mapách

Váš firemní profil zvýrazníme na mapě, a to jak na Mapy.cz,
tak na Firmy.cz. Jedním klikem je možné si naplánovat trasu nebo
se dostat přímo na webovou stránku vaší firmy.



Přednostní pozice 
na Mapy.cz

Při vyhledávání na Mapách se firmy v dané lokalitě zobrazují
podle toho, jak si vedou v aukci.



Upoutávkave
výsledcích hledání
na Seznamu

Firmy.cz jsou jediný online katalog napojený na vyhledávání
na Seznam.cz. Přímo ve výsledcích hledání může být vidět až pět 
prvních firem z aukce na dané klíčové slovo.

PROPOJENÍ
S FULLTEXTEM



Zobrazení na hlavní 
stránce Seznam.cz

Budete-li inzerovat v kategoriích, které naleznete v administračním 
rozhraní v záložce hlavní strana, zobrazí se vaše firma přímo
na domovské stránce Seznamu. S fotografií, adresou, telefonem, 
proklikem na vaše stránky a možností rovnou si k vám naplánovat 
trasu. Každý týden se navíc můžete zobrazit i na další kategorie, 
která zrovna letí, tzv. trendy dotazy. Pro zveřejnění na hlavní stránce 
Seznamu je třeba mít ve firemním profilu úvodní fotografii. 



Retargeting na firemní 
profil

V rámci inzerce v Skliku můžete svou reklamu ukázat lidem, kteří 
již navštívili váš firemní profil.



Cílení
S aktivním profilem Seznam naplno můžete oslovit i lidi až
z padesáti měst, kde vaše firma nemá pobočku. Ti pak vaši 
společnost uvidí ve výsledcích vyhledávání na Firmy.cz
i Seznam.cz. Pozice závisí na výsledku aukce.



Princip aukce
Řazení firemních profilů ovlivňuje systém aukce. To znamená,
že pokud si nastavíte vyšší částku na den než vaši konkurenti, 
zobrazíte se ve výpisu firem nad nimi.



Čas aukce
Aukce začíná vždy o půlnoci a končí ve 22 hodin stejného dne. 
Poté dojde k uzavření vydražených pozic. Podle nich se 
jednotlivé firmy začnou zobrazovat v následujícím dni od 0:00
do 24:00.

Snadno si můžete nastavit e-mailové upozornění, které vám dá 
vědět, když vaše pozice klesne pod nastavený limit.



Cena
Minimální cena a PPD
Seznam naplno funguje na principu platby za den. Minimální 
částka pro účast v aukci je 10 Kč pro jednu vybranou kategorii. 

Seznam naplno pro pobočky v okrese
Máte-li v jednom okrese více poboček, stačí nastavit částku 15 Kč 
u jedné z nich a ostatní pobočky budou mít také profil naplno.
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