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AGENTURA SPRAVUJÍCÍ 
REKLAMNÍ SÍŤ

Jsme reklamní AGENTURA, která funguje jako prostředník 
mezi inzerenty a publishers

KDO JSME
Prémiová reklamní síť se specializací na traffic ve vysoké kvalitě. Traffic 

Factory používá Real-Time Bidding systém a je jedničkou co se týče 
zpěněžení různých typů obecenstva. Díky našim jedinečným publishers 

a přesným filtrům tak máte šanci získat traffic prémiové hodnoty. 

EXKLUZIVNÍ & NE-EXKLUZIVNÍ 
PUBLISHERS

Naše zkušenosti a reputace nám umožňují neustálý růst. Jsme hrdi na to, že 
našim exkluzivním i neexkluzivním publishers pomáháme se správou jejich 

traffic inventáře. 



MEZINÁRODNÍ 
TÝM
Naši Account Manageři 
mluví 10 jazyky a nachází 
se po celém světě. Jsou 
Vám tak  k dispozici podle 
toho v jakém časovém 
pásmu se nacházíte či 
jakým jazykem mluvíte.

S účtem u Traffic Factory získáte 
zkušeného a znalého Account 
Managera, který Vám bude 
neustále po ruce a připraven 
pomoci.

Pokud jste v online marketingu 
nováčkem, nezoufeje! S klidem 
se přidejte k Traffic Factory!

Nabízíme bezplatné 
zaškolení i podporu.

Romain

Rafael

Marion

Helena

Alla

anand

peter

kanto



CO NABÍZÍME

CPC & CPM BIDOVACÍ MODELY

TRAFFIC 
V PRÉMIOVÉ KVALITĚ

Jsme hrdí na to, že za léta 
působnosti jsme získali 

důvěru vedoucích publishers, 
což nám umožnilo přinést 

naší reklamní síti velmi 
vysokou kvalitu. 

MOŽNOSTI 
CÍLENÍ

Jsme průkopníkem ve vytváření, 
udržování a vylepšování našich 

filtrů, které slouží k cílení 
požadovaného trafficu. Cilte Vaši 

kampaň pomocí Kategorie, 
Klíčová slova,  Země, Zařízení 

nebo Geo-Fence.

CPC – CENA ZA KLIK  
Inzerent platí za každý klik 
na jeho reklamu

CPM – CENA ZA TISÍC SHLÉDNUTÍ 
Inzerent platí platí 
za 1000 shlédnutí jeho reklamy

PERSONALIZOVANÁ 
POMOC

Náš tým Account Managerů a 
Podpory se nachází po celém 
světe a je tak téměř neustále k 

dispozici naší rostoucí 
celosvětové klientele

RŮZNORODÉ UMÍSTĚNÍ VAŠÍ 
REKLAMY

K dispozici máme celou řadu 
reklamních spotů. Ty se liší 

podle typu zařízení, které cílíte. 
Jak klasické bannery, tak 

video spoty.

   
Do naší databáze inzerentů spadají ti největší hráči oboru s nejrozmanitějšími celosvětovými reklamními nabídkami.



Naše rozmístění reklam a jejich pravidla 
jsou vytvořena tak, aby poskytovala co nejvyšší 
uživatelský komfort. Vše je mimo jiné v souladu 
s novými pravidly internetové reklamy

• 8 RŮZNÝCH UMÍSTĚNÍ REKLAMY
• 88% TABLET & MOBILNÍ TELEFON TRAFFIC
• 12% DESKTOP TRAFFIC

Desktop 
HORIZONTAL 

928x244

Desktop&Mobile&Tablet 
NATIVE AD 

16:9 - 2 to 9 sec.

Desktop 
SQUARE 
338x235

Mobile&Tablet 
MOBILE RECTANGLE 

300x100

Desktop&Mobile&Tablet 
PRE-ROLL 

16:9 - 6 to 20 sec.

CPM CPC CPM CPC CPM CPC CPM CPCCPM

UMÍSTĚNÍ REKLAMY



CÍLÍCÍ FILTRY

MĚJTE VŠE POD KONTROLOU S NAŠIMI CHYTRÝMI FUNKCEMI

ZAŘÍZENÍ 
Desktop / Mobilní 
telefon & Tablet 

ČASOVÝ PLÁN 
Dny & Hodiny

KATEGORIE
56 relevantních 

kategorií

ROZPOČET
Nastavte si denní či celkový 

limit kampaně

ZEMĚ
Globalní / 

Kontinent / Země

OMEZENÍ POČTU 
ZOBRAZENÍ REKLAMY 
JEDINÉMU UŽIVATELI 
Nastavte si, jak často
chcete Vaši reklamu 

zobrazit
(Pouze CPM) 

GEO-FENCE Možnost 
zasáhnout publikum až 

do okruhu 50km 
(Pouze pro kamenné 

prodejny)

OMEZENÍ POČTU 
ZOBRAZENÍ JEDNOTLIVÝCH 

BANNERŮ
Nastavte si, jaké bannery 

chcete zobrazit více
(Pouze CPM)

RE-IMPRESSION / 
OPAKOVANÁ SHLÉDNUTÍ 

Dostávejte opakovaná 
shlédnutí CPM kampaní za 

Vámi určenou cenu















 



PLATEBNÍ METODY

Nabízíme škálu platebních metod, 
abychom uspokojili naši celosvětovou 
klientelu.

PROČ TYTO PLATEBNÍ METODY? 

• Snadný proces
• Kratké časové prodlevy
• Poplatky za zpracování.

Credit Card 
Payment Solutions



• Více než 10-letá zkušenost v poskytování 
rozsáhlé reklamní sítě

• 6 miliard shlédnutí denně
& 200 milionů navštěvníků denně

• Účinné technologie cílení
• Sofistikovaná a uživatelsky přívětivá

R.T.B. platforma
• Premiová reklamní síť s vedoucím postavením 

na trhu

• Optimální rozmístění reklam napříč různými 
zařízeními a bidovacími model

• Oddaná a vícejazyčná zákaznická podpora 
našich Account Managerů

• Školení a zdroje zdarma.

PROČ MY



REGISTRUJTE SE

www.trafficfactory.com

KONTAKTUJTE NÁS SLEDUJTE NÁS

VYTVOŘTE SI ÚČET JIŽ DNES 

support@trafficfactory.com

http://www.trafficfactory.com
https://twitter.com/trafficfactory
https://www.youtube.com/channel/UCCcc4mmfMeIb7g-QKXNz8hQ
https://www.linkedin.com/company/traffic-factory/
https://www.dailymotion.com/TrafficFactory
https://www.instagram.com/trafficfactory/
https://www.facebook.com/trafficfactory/



