
 

Představení členství 

Registrace "firma"  

- tato registrace je zdarma, je to pro ty, co se chtějí nejprve s portálem seznámit a zjistit, jak 

funguje 

 Přihlášením firmy se dostáváte do svého profilu, máte přístup ke všem nabídkám a 

poptávkám i k informacím. Kontakt získáte kliknutím na tlačítko „mám zájem o 

kontakt“ u konkrétní nabídky a poptávky. 

 Můžete vkládat své nabídky a poptávky, které zůstávají anonymní, potenciální 

zákazník/dodavatel musí o kontakt na vás zažádat, následně vás propojíme. Pokud 

nemáte v nabídce či poptávce uvedenou provizi (z uskutečněného obchodu), 

domluvíme se na ní individuálně. 

 Domluvíme se na formě propagace vaší nabídky nebo poptávky. Využijeme našich 

cca 110 000 aktivních kontaktů. 

 Nové nabídky a poptávky ostatních členů vám budou chodit zdarma na email. 

 Získáte přístup ke všem článkům, můžete v nich filtrovat. 

 Za 500 Kč máte možnost vytvořit článek, kde můžete svou 

firmu/produkt/službu/zajímavost z vašeho oboru představit. Článek bude po dobu min. 

1 měsíce na úvodní straně eBusinessPoolu, zároveň ho budeme zasílat ostatním 

členům v mailingu. V článku nesmí být přímé prokliky a přímé kontakty. Pokud byste 

je zveřejnit chtěli, kontaktujte nás. 

  

Registrace "firma +"  

- registrace je za 500 Kč měsíčně, je pro ty, co chtějí portál aktivně používat a pracovat s ním, 

je na bázi partnerství a osobní asistence (aktuálně do konce roku 2022 zdarma) 

 Přihlášením firmy se dostáváte do svého profilu, máte přístup ke všem nabídkám a 

poptávkám i k informacím. Kontakt získáte kliknutím na tlačítko „mám zájem o 

kontakt“ u konkrétní nabídky a poptávky. 

 Můžete vkládat své nabídky a poptávky, které zůstávají anonymní, potenciální 

zákazník/dodavatel musí o kontakt na vás zažádat, následně vás propojíme. Pokud 

nemáte v nabídce či poptávce uvedenou provizi (z uskutečněného obchodu), 

domluvíme se na ní individuálně. 

 Získáte naši osobní asistenci. (Veronika Šustáčková, 

veronika.sustackova@ebusinesspool.cz, 739 054 535) 

 Domluvíme se na formě propagace vaší nabídky nebo poptávky. Využijeme našich 

cca 110 000 aktivních kontaktů. 

 Získáte přístup ke všem článkům, můžete v nich filtrovat. 

 Propagujete pomocí článků svou firmu/produkt/službu/zajímavost z vašeho oboru. 

Článek bude po dobu 1 měsíce na úvodní straně eBusinessPool, zároveň ho budeme 

zasílat ostatním členům v mailingu. V článku nesmí být přímé prokliky ani přímé 

kontakty. Pokud byste je zveřejnit chtěli, kontaktujte nás. 

 Váš článek i konkrétní kampaně budou ZDARMA podpořené i na sociálních sítích. 

 Budete zařazeni mezi spolupracující firmy a logo umístíme na úvodní stránce webu. 

 Nové nabídky a poptávky ostatních členů vám budou chodit na email. 

 Na přání vám zašleme nabídky a poptávky na míru dle zvolených filtrů. 
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Registrace "TOP"  

- registrace je za 15 000,- měsíčně při registraci na 1 rok. Při registraci kratší než 1 rok, je 

cena 25 000 Kč/měsíc. Získáváte plný přístup ke všem kontaktům, nabídkám a poptávkám. 

Propagujete svou firmu v plném rozsahu. K dispozici je vám osobní asistent/ka. 

  

 Přihlášením firmy se dostáváte do svého profilu, máte přístup ke všem nabídkám a 

poptávkám i k informacím, vidíte veškeré kontakty nabídek i poptávek a můžete je 

kontaktovat napřímo. 

 Vaše firma je viditelná v katalogu firem a vaše kontakty jsou přístupné všem 

registrovaným v tomto typu registrace. Máte možnost využívat přímé propojení s 

ostatními registrovanými firmami. 

 Můžete vkládat své nabídky a poptávky. 

 Získáváte naši osobní asistenci. Máte možnost rozeslání 2 cílených kampaní v hodnotě 

15 000-30 000 Kč měsíčně na naše kontakty. Provize vám nebude účtována. Je 

nezbytné nabídku či poptávku vložit na portál eBusinessPool. 

 Získáte přístup ke všem článkům, můžete v nich filtrovat. 

 Propagujete pomocí článků svou firmu/produkt/službu/zajímavost z vašeho oboru. 

Článek bude po dobu 1 měsíce na úvodní straně eBusinessPoolu, zároveň ho budeme 

zasílat ostatním členům v mailingu. V článku můžete mít přímé prokliky a přímé 

kontakty, i toto je v rámci členství ZDARMA. 

 Váš článek i konkrétní kampaně budou ZDARMA podpořené i na sociálních sítích. 

 Budete zařazeni mezi spolupracující firmy a logo umístíme na úvodní stránce webu. 

 Nové nabídky a poptávky ostatních členů vám budou chodit na email. 

 Na přání vám zašleme nabídky a poptávky na míru dle zvolených filtrů. 

  

Ceny jsou uvedené bez DPH. 

  

 


