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PROPAGACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Produkty  pomocí  ID  partnera  můžete  propagovat  pomocí  sociálních  sítí  jako  např.  Facebook,
Twitter, Google+, atd. Je to nejjednodušší způsob jak dát v malém časovém úseku zobrazit nabídku
lidem, které jsou Vašimi přáteli. Výhodou sociálních sítí je, že Vás to nic nestojí, pokud nevyužijete
placené reklamy.

ATIS a.s. najdete na:

• Facebook

• Twitter

• Google +

• YouTube

• LinkedIn

ATIS a.s. - www.atis.cz

http://www.linkedin.com/company/atis-a-s-
http://plus.google.com/+AtisCz1990/posts
http://www.youtube.com/user/CestovniKancelarATIS
http://twitter.com/ck_atis
https://www.facebook.com/cestovni.kancelar.Atis
http://www.atis.cz/


Facebook neplacená forma:

Vložení reklamního banneru Vaší zeď Facebook:

1. Vložíte  url  adresu  s  Vaším  partnerským  ID  do  řádku,  kde  píšete  na  Vaší
facebookovou zeď stav.

2. Ve stavu se načte obrázek k odkazované stránce, který změníte kliknutím na odkaz
nahrát obrázek pod tímto obrázek a vyberete reklamní banner, který jste si stáhli ze
stránek http://www.atis.cz/affil-kody2/ 

3. Nyní můžete doplnit nějaký text a potvrdit.  Tímto se na Vaší zdi objeví reklamní
banner i s odkazem na stránky www.atis.cz s Vaším ID partnera.

ATIS a.s. - www.atis.cz

http://www.atis.cz/
http://www.atis.cz/
http://www.atis.cz/affil-kody2/


Twitter neplacená forma:

Twitter je sociální síť založena na tzv. „tweetech“ o maximální délce 140 znaků. Pokud
tedy vkládáte tweety, nelze vkládat přímo obrázky, jako je tomu například u Facebooku.
Na svém profilu však můžete ukládat fotografie, ke kterým přiřadíte odkaz s Vašim ID
partnera. 

1. Zvolíte  přidat  nový  Tweet  a  napíšete  do  okýnka  Váš  příspěvek  včetně  adresy
odkazu s Vašim ID partnera.

2. Doporučujeme  pro  získání  více  znaků  využít  zkrácení  URL  adresy  pomocí
www.bitly.com 

3. Potvrdíte tlačítkem Tweet.

ATIS a.s. - www.atis.cz

http://www.bitly.com/
http://www.atis.cz/


Google+ neplacená forma:

Google+ funguje na stejném principu jako Facebook. Vkládáte příspěvky i fotky a k nim přidáte
odkaz s Vašim ID partnera. Tyto příspěvky se zobrazuji Vašemu okruhu sledujících.

1. Vložíte url adresu do určeného s Vaším partnerským ID do řádku, napište textový
popis a dejte sdílet.

ATIS a.s. - www.atis.cz

http://www.atis.cz/


Placená placená forma reklamy

Dalším  způsobem reklamy  na  sociálních  sítích  je  reklama  placená.  Na  všech  výše  uvedených
sociálních  sítích  je možnost  reklamy,  kterou si  dle  kritérii  zaměříte  na cílovou skupinu,  kterou
chcete oslovit.

Princip  je  téměř  u  všech sociálních  sítí  stejný,  dobijete  si  kredit,  nastavíte  rozpočet  a  spustíte
reklamu. U zadávání reklamy na sociálních sítích je dobré důkladně prostudovat podmínky užití. 

Sociální síte:
• Google+
• Facebook
• Twitter

ATIS a.s. - www.atis.cz

http://plus.google.com/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.atis.cz/
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