Ceny a nabízené služby
Současným trendem na trhu je uplatňování slev, připravili jsme pro Vás speciální stránky:

Aktuální slevy dnes
(http://www.pensionhotel.cz/aktualni-slevy-ubytovani--0-ceska-republika).
Tyto stránky jsou součástí Vaší prezentace na PensionHotelu, tudíž využití je ZDARMA.

Economy
.....jen 1758,- Kč

(74 EUR) + 21% DPH tj. 2127,- Kč (89 EUR)
(147,- Kč – 6 EUR/měsíc)!!!

1. Vytvoření stránek: www.pensionhotel.cz, www.pensionhotel.de, www.pensionhotel.co.uk
www.pensionhotel.com.
2. Internetové adresy s temito doménami cz, co.uk, de, sk, pl, fr, es, it, hu, ch, nl, co, se,

be, cn, dk, in, jp, lv, ro, us, co.nz, co.za, at
3. Malá prezentace až 20 fotografií a 26 jazyků.

Přesný rozpis služeb
Economy
.....jen 1758,- Kč (74 EUR) + 21% DPH tj. 2127,- Kč (89 EUR). (147,- Kč – 6 EUR/měsíc)!!!
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Zápis v databance PensionHotel po dobu do jednoho roku.
1 stránková prezentace o Vašem zařízení.
Zobrazení až 20 obrázků po dobu jednoho roku.
Webhosting na našem serveru po dobu jednoho roku.
Vlastní domácí stránka v češtině, němčině, angličtině, polštině, slovenštině, italštině,
francouzštině, španělštině, portugalštině, maďarštině,švédštině, ruštině …. (mimo
textu).
Zasílání přání zákazníků přímo na Váš e-mail.
Odkaz na Vaše již existující domácí stránky a možnost kontroly počtu prokliků.
Umístění odkazu na geografické mapě a zobrazení osobního počítadla na stránce.
Vlastní text až do délky 300 znaků.
Překlady stránek do dalších jazyků pro naše klienty již zdarma.
Účast na všech našich reklamních akcích.
Vytvoření stránek www.pensionhotel. s těmito národními doménami cz, de, co.uk,

com, pl, fr, es, be, it, ch, cn, nl, in, se, at, sk, jp, hu, ro, dk a doménami
druhého stupně (com) pt, ru, ar, gr, tr, hr, si, fi, no, bg
13. On-line editace nebo jakákoliv změna na Vašich stránkách bude provedena
ihned a zdarma.

Další možnosti prezentací:
Last minute STÁT + MĚSTO – 300 Kč + DPH / měsíc (13 Eur + DPH)
Náhled: http://www.pensionhotel.cz/zeme--1-hotely-ceska-republika
http://www.pensionhotel.cz/mesto--22-hotely-spindleruv-mlyn
Last minute TURISTICKÝ REGION + KRAJ + OKRES – 200 Kč + DPH / měsíc (8 Eur + DPH)
Náhled: http://www.pensionhotel.cz/turisticky-region--28-hotely-krkonose
http://www.pensionhotel.cz/kraj--5-hotely-kralovehradecky-kraj
http://www.pensionhotel.cz/okres--43-hotely-trutnov-okres
Ceny těchto dalších prezentací jsou uvedeny bez DPH.

