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Nutné podklady pro spuštění soutěže
 cena hodnotnějšího rázu
 logo obchodu ve velikosti 200x200px a menší (možno zaslat i jiné, přizpůsobíme si)
 obrázek výherní ceny
 text vedle obrázku; ztučněná upoutávka + odkazy (kratší) a delší, popisný text s otázkou, která
musí být dohledatelná v obchodě + volitelně selfpromo
 odpovědi (3-10 možností, 1-2 odpovědi mohou být správné => v případě správnosti více
odpovědí je nutné na to v textu upozornit).
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Vytvoření nové soutěže a jejího popisu
1. Přejít do administrace soutěže – na http://www.hledejceny.cz/soutez-administrace
2. V rámečku „Přidat novou soutěž“ vyplnit název nové soutěže (název=nadpis)
3. Vyplnit v HTML kódu text, popis a odkazy v soutěži – např:

Příklad popisu (neboli tučná část):
<br/>
HLEDEJCENY.cz ve spolupráci s <a href="http://www.elektro-partner.cz" target="_blank"
rel="nofollow">Elektropartner.cz</a> pro Vás připravili soutěž o <a href="http://www.elektropartner.cz/search.asp?SearchType=All&EXPS=SONY+DSC-W210" target="_blank" rel="nofollow">digitální
fotoaparát</a> Sony DSC-W210B v hodnotě 5190 Kč.

Detail (delší, osvětlující text):
<p>Stačí odpovědět na jednoduchou otázku a mít trochu štěstí. Elektro-partner.cz je osvědčený český
internetový obchod s tradicí od roku 1998.</p>

<p>Elektroniku i bílé zboží nabízí za daleko <strong>nižší než maloobchodní ceny</strong> v kamenných
prodejnách. Svým zákazníkům poskytuje <strong>nadstandardní zákaznický servis</strong> s poradenstvím
a prodlouženou <strong>záruku na vrácení zboží bez udání důvodu do 30 dnů.</strong></p>
<br/>
<p>
<font class="orange">TIP HLEDEJCENY.cz! </font></p>
<p>
Přihlášením k odběru novinek na <a href="http://www.elektro-partner.cz/emailnewspage.asp"
target="_blank" rel="nofollow">Elektro-partner.cz</a> a získáte přehled o produktech v akci, limitovaných
nabídkách, soutěžích i novinkách na trhu jako první!
</p>

Soutěž musí být jen v HTML => v odkazech by měl být atribut „nofollow“.
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Náhled editace soutěže
Pozn.: zatržítko „aktivní“ teprve soutěž zobrazí na frontendu stránek. Do té doby lze dělat
v pohodě úpravy. Takže toto zatrhnout až nakonec.
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Přidání odpovědí
Překliknutím na záložku „Možné odpovědi“ se vyplní možné otázky – správná se zaškrtne
zatržítkem, vedle popelnice. V případě více správných odpovědí je nutné na to upozornit v textu soutěže!
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Obrázek
Na další záložce „Obrázek“ se uploadne obrázek – pozor, nijak se nezmenšuje/nezvětšuje, je třeba
udělat ručně aby to nerozhodilo layout. Povoleny jsou přípony .gif, .jpg. Poté na obrázek kliknout a tím se
vybere, případně je možné vybrat už stávající obrázek.

Pozn.: Odkaz „stránka soutěže“ vpravo vedle nadpisu soutěže vede na náhled, jak bude soutěž vypadat.
To samé se provede i u loga partnera, na stejnojmenné záložce. Logo se zobrazí vpravo dole, je
klikatelné (URL se zadává v první záložce „Text soutěže“, box „URL partnera“).
Stránka „E-mail“ se vyplňovat nemusí. Statistiky jsou jasné.
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Ukončení soutěže
Pro ukončení soutěže stačí kliknout na záložku „Vyhodnocení“ a zadat počet výherců. Systém
soutěž ukončí a vylosuje náhodně daný počet výherců.

Propagace soutěže na soutěžních serverech
Soutěžní servery
Soutěže se propagují v současné době na těchto serverech, viz. tabulka:
Server

www.ceske-souteze.cz
www.vyhrej.cz
www.vyhrajto.cz
www.souteze123.cz
www.soutez.org

www.nejlepsi-souteze.cz
www.soutezenainternet
u.cz
www.nakupujzalevno.cz
www.hypersouteze.cz
www.internetovesouteze.cz
www.souteze-oceny.info
www.topsouteze.cz
www.topobchody.cz
www.katalogstranek.sukvos.com/sout

URL na soutěže
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=ceskesouteze.cz&utm_medium=www&utm_content=elektropartner&utm_campaign=soutez
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=vyhrej_cz&utm_medium=www
&utm_content=elektro-partner&utm_campaign=soutez
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=vyhrajto_cz&utm_medium=w
ww&utm_content=elektro-partner&utm_campaign=soutez
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=souteze123_cz&utm_medium=
www&utm_content=elektro-partner&utm_campaign=soutez
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=soutez_org&utm_medium=ww
w&utm_content=elektro-partner&utm_campaign=soutez
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=nejlepsisouteze_cz&utm_medium=www&utm_content=elektropartner&utm_campaign=soutez
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=soutezenainternetu.cz&utm_m
edium=www&utm_content=elektro-partner&utm_campaign=soutez
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=nakupujzalevno_cz&utm_medi
um=www&utm_content=elektro-partner&utm_campaign=soutez
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=hypersouteze.cz&utm_mediu
m=www&utm_content=elektro-partner&utm_campaign=soutez
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=internetovesouteze_cz&utm_medium=www&utm_content=elektropartner&utm_campaign=soutez
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=souteze-oceny_info&utm_medium=www&utm_content=elektropartner&utm_campaign=soutez
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=topsouteze_cz&utm_medium=
www&utm_content=elektro-partner&utm_campaign=soutez
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=topobchody_cz&utm_medium
=www&utm_content=elektro-partner&utm_campaign=soutez
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=katalogstranek.sukvos_com&utm_medium=www&utm_content=elektro-
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eze-o-ceny.php

partner&utm_campaign=soutez
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=web2win_cz&utm_medium=w
www.web2win.cz
ww&utm_content=elektro-partner&utm_campaign=soutez
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=souteze.unas_cz&utm_mediu
souteze.unas.cz
m=www&utm_content=elektro-partner&utm_campaign=soutez
www.shopkatalog.cz/int http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=shopkatalog.cz&utm_medium=
ernetove-souteze/
www&utm_content=elektro-partner&utm_campaign=soutez
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=souteze24_cz&utm_medium=
www.souteze24.cz
www&utm_content=elektro-partner&utm_campaign=soutez
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=soutez_cz&utm_medium=ww
www.soutez.cz
w&utm_content=elektro-partner&utm_campaign=soutez
http://www.hledejceny.cz/soutez?utm_source=opicka.bur.sblog_cz&utm_med
opicka.bur.sblog.cz
ium=www&utm_content=elektro-partner&utm_campaign=soutez

Pro správné rozpoznání a měření je dobré nechat měřící kódy pro Analytics ve výše uvedeném
tvaru. Měnit jen „utm_source“ neboli zdroj a „utm_content“ – jaká soutěž to je.

S červeně označenými položkami byl problém při poslední registraci soutěže.

Další možnosti propagace
Facebook
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