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O STUDIU ADAX

STUDIO ADAX je team kreativních lidí, kteří jsou bez 
výhrady zaměřeni na práci s cílem uspokojit klienta. 

PRODUKCE VIDEA

PRODUKCE VIDEA

VIDEO MARKETING

CÍLENÁ INZERCE

WEBOVÉ SLUŽBY

NAFUKOVACÍ REKLAMA

GRAFICKÉ SLUŽBY

GOOGLE SLUŽBY



VIDEO MARKETING
Jak začít
 Mít video znamená dobře ukázat co umíte, ale je důležité také pro SEO VIDEO 
MARKETING         (o SEO VIDEO MARKETINGUse dozvíte později)

  Pokud chceme dělat VIDEO MARKETING, musíme nejprve vytvořit video obsah. 
 Používáme na to na to 2 cesty. Obsah buď natočíme nebo vytvoříme. Ale můžeme 
pracovat i s Vašimi prezentacemi, obrázky, videi. Prostě je třeba získat dostatečně zajímavý 
video obsah.

FILMOVÁ PRODUKCE FOTO PREZENTACE

- ROZHOVORY
- VIDEO NÁVODY
- REPORTÁŽE
- PŘEDSTAVENÍ PRODUKTŮ
- ONLINE PŘENOS

- ROZHÝBEME VAŠE FOTKY
- KOMENTÁŘE
- FOTO SLUŽBY

2 CESTY JAK NA VIDEO OBSAH



VIDEO MARKETING
Ceník

Typ balíčku popis cena

Úvodní balíček služeb PREZENTACE START 1-2x VIDEOPREZENTACE+SEO 8.900,- Kč

Úvodní balíček služeb FILM START 1x PRODUKCE FILMU+SEO Od 14.900,- Kč

Doplňkový balíček služeb PREZENTACE 2 2x výroba FOTO ANIMACE+SEO 3.900,- Kč

Doplňkový balíček služeb PREZENTACE 10 10x výroba FOTO ANIMACE+SEO 24.900,- Kč

Doplňkový balíček služeb FILM 10 10x PRODUKCE FILMU+SEO Individuální cena

Doplňkový  balíček služeb Úprava vlastního videa klienta + SEO  Od 1900,- Kč

Ceník je níže podrobně rozpracován



VIDEO MARKETING
CENY

 Úvodní balíček služeb: PREZENTACE START 1-3 min + SEO
 Základní analýza oboru přes internet
 zjištění reálně dosažitelných klíčových slov
 Výroba (z dodaných materiálů)  

 3 min VIDEOPREZENTACE, FOTOPREZENTACE nebo KRESLENÉ ANIMACE  
 Nebo výroba 2ks 1min VIDEOPREZENTACÍ, FOTOPREZENTACÍ nebo KRESLENÝCH ANIMACÍ 

 Hudba ze schválené knihovny (hudba má vyřešená autorská práva)
 Nastavení videa pro SEO (Copywriting)
 Výroba VLASTNÍ UPOUTÁVKY do vyhledávání -neboli buďte opravdu vidět
 Vyhodnocení a ladění kampaně
 Doporučení dalších kroků
 Dodací lhůta 1-2 týdny             
 

8.900,- Kč
mluvený komentář............................................................................................................................... +1000,-
Založení video kanálu+ grafika............................................................................................................ +1000,-

Výsledek: 1-2 VIDEA na Youtube vyjíždějící na klíčová slova. Každé video ladíme na 1-5 
klíčových slov   



VIDEO MARKETING
CENY

Doplňkový balíček: PREZENTACE 10       10x výroba 1-3 min + SEO
 Základní analýza oboru přes internet
 zjištění reálně dosažitelných klíčových slov
 Výroba (z dodaných materiálů – fotky nebo video )  

 10x VIDEOPREZENTACE, FOTOPREZENTACE nebo KRESLENÉ ANIMACE  DO 3 MIN
 Hudba ze schválené knihovny (hudba má vyřešená autorská práva)
 Nastavení videa pro SEO (Copywriting)
 Výroba VLASTNÍ UPOUTÁVKY do vyhledávání -neboli buďte opravdu vidět
 Vyhodnocení a ladění kampaně
 Doporučení dalších kroků
 Dodací lhůta 1-2 týdny             
 

24.900,- Kč

10x mluvený komentář........................................................................................................................ + 5000,-
Založení video kanálu+ grafika........................................................................................................... + 1000,-

Výsledek: VIDEOKANÁL + 10 VIDEÍ na Youtube vyjíždějící na klíčová slova. Každé video 
ladíme na 1-5 klíčových slov  



VIDEO MARKETING
CENY

Doplňkový balíček: PREZENTACE 2       2x výroba 1-3 min + SEO
 Základní analýza oboru přes internet
 zjištění reálně dosažitelných klíčových slov
 Výroba (z dodaných materiálů – fotky nebo video )  

 2x VIDEOPREZENTACE, FOTOPREZENTACE nebo KRESLENÉ ANIMACE  DO 3 MIN
 Hudba ze schválené knihovny (hudba má vyřešená autorská práva)
 Nastavení videa pro SEO (Copywriting)
 Výroba VLASTNÍ UPOUTÁVKY do vyhledávání -neboli buďte opravdu vidět
 Vyhodnocení a ladění kampaně
 Doporučení dalších kroků
 Dodací lhůta 1-2 týdny             
 

24.900,- Kč

10x mluvený komentář........................................................................................................................ + 5000,-
Založení video kanálu+ grafika........................................................................................................... + 1000,-

Výsledek: VIDEOKANÁL + 10 VIDEÍ na Youtube vyjíždějící na klíčová slova. Každé video 
ladíme na 1-5 klíčových slov  



VIDEO MARKETING
CENY

Úvodní balíček služeb: produkce FILMU+SEO - stopáž cca 3 min

 Základní analýza oboru přes internet
 zjištění reálně dosažitelných klíčových slov
 Výroba: 

– Půldenní natáčení
– Střižna 8 hod (zpracování, střih, colograding, efekty, přechody, rendering) 

 Hudba ze schválené knihovny (hudba má vyřešená autorská práva)
 Nastavení videa pro SEO (Copywriting)
 Výroba VLASTNÍ UPOUTÁVKY do vyhledávání -neboli buďte opravdu vidět
 Vyhodnocení statistik a ladění kampaně
 Doporučení dalších kroků
 Dodací lhůta 1-2 týdny             
 

Od 14.900,- Kč

mluvený komentář............................................................................................................................... +1000,-
Založení video kanálu+ grafika............................................................................................................ +1000,-



VIDEO MARKETING
CENY

Doplňkový balíček: 10 x produkce FILMU+SEO - stopáž cca 3 min

 Základní analýza oboru přes internet
 zjištění reálně dosažitelných klíčových slov
 Výroba: 

– Půldenní natáčení
– Střižna 8 hod (zpracování, střih, colograding, efekty, přechody, rendering) 

 Hudba ze schválené knihovny (hudba má vyřešená autorská práva)
 Nastavení videa pro SEO (Copywriting)
 Výroba VLASTNÍ UPOUTÁVKY do vyhledávání -neboli buďte opravdu vidět
 Vyhodnocení statistik a ladění kampaně
 Doporučení dalších kroků
 Dodací lhůta 1-2 týdny             
 

Individuální cena

10x mluvený komentář.................................................................................................. +5000,-



VIDEO MARKETING
CENY

Doplňkový balíček: Úprava vlastního videa klienta + SEO 

 zjištění reálně dosažitelných klíčových slov
 střih popřípadě výroba úvodních a konečných titulků
 Hudba ze schválené knihovny (hudba má vyřešená autorská práva)
 Nastavení videa pro SEO (Copywriting)
 Výroba VLASTNÍ UPOUTÁVKY do vyhledávání -neboli buďte opravdu vidět
 Vyhodnocení statistik a ladění kampaně
 Doporučení dalších kroků
 Dodací lhůta 1-2 týdny             
 

 Od 1.900,- Kč

1x mluvený komentář.................................................................................................. +1000,-



SEO VIDEO MARKETING
A CO UDĚLÁ PRO VÁŠ WEB

MÁTE WEB A MÁTE VIDEO? TÍM TO ALE U NÁS NEKONČÍ! 

SPOJÍME VŠE VE FUNKČNÍ CELEK

Jistě jste už slyšeli pojmy jako SEO, Tagy, KW... Vše souvisí s vyhledávači a tedy hlavními dodavateli 
návštěvníků vašeho webu.

LiDÉ si TEĎ vyhledávají pomocí klíčových slov (KW) třeba na Google a ten ji nabídne stránky, obrázky a 
videa na dané téma. A pokud máte dobře „otagováno“ - máte šanci. Pokud Však máte svůj web, Google 

3D prohlídku a dokonce i video a vše je dobře propojeno, což my právě umíme, 
MÁTE VYHRÁNO!!!   

Dostaňte svůj web a video na 1. stránky vyhledávače

Vyhledávač GOOGLE MILUJE PESTRÝ OBSAH. Dejte mu ho                    



  

VIDEO MARKETING
YOUTUBE REKLAMA „IN STREAM“

KOLIK SLUŽBA STOJÍ?

Pokud máte VIDEO SLUŽBY od nás, už od počátku víme jaký je cíl videa a tedy VEZMEME v potaz, zda 
budete potřebovat VIDEO REKLAMU.

 VIDEO už jsme nasadili na  YouTube  a budeme pracovat aby byla vpředu. Pokud je velká 
konkurence, ne vždy se zadaří být na prvních stranách na všechny klíčové fráze. Další 
možností je  video spustit jako cílenou reklamu na 1000 shlédnutí

 PLATÍTE AŽ PO SHLÉDNUTÍ 30 sekund videa !!!

za 1000 shlédnutí:
Cena  3500,-

za 5000 shlédnutí:
Cena  5.500,-

 

    REKLAMA „IN STREAM“



  

GOOGLE DOBRÝ FOTOGRAF

Nabízíme certifikovaný produkt 

GOOGLE 
BUSINESS VIEW. 

Tato služba si zaslouží samostatnou prezentaci, 
kterou Vám rádi zašleme v samostané příloze. 



  

Děkujeme za 
pozornost…

STUDIO ADAX
Dušan Bitala

MOB: 724 443 715 
EMAIL: info@studio-adax.cz

WWW.STUDIO-ADAX.CZ

mailto:info@studio-adax.cz
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