
Vážení obchodní přátelé,

jako obchodní ředitel internetové společnosti INFO si Vás dovoluji oslovit s nabídkou možnosti využití informačního portálu eINFO24 jako 
vhodného místa pro umístění Vaší internetové reklamní prezentace.

Tento informační portál poskytuje v optimální míře praktické a užitečné informace aktivním uživatelům Internetu. Jeho cílovou skupinu tvoří 
především podnikatelé, manažeři a studenti, kterým poskytuje praktické informace přímo z jejich oblastí působení. Rovněž zde naleznou další 
informační okruhy jako zpravodajství, cestování, sport, zábavu i poučení. Jedná se o vhodné spojení informací a služeb.

Portál eINFO24 obsahuje zajímavou  „přidanou hodnotu“, která spočívá především ve snadnější orientaci uživatele na Internetu a v okamžité 
dostupnosti  užitečných,  právě potřebných informací.  Za tímto účelem byl  našimi partnery v Silicon Valley a v San Francisku v Kalifornii 
vytvořen internetový projekt, v jehož rámci byl spuštěn nový informační portál eINFO24, který Vám tímto představuji.

Společnost INFO poskytuje globální služby a produkty v oblasti internetových informací a spravuje webové stránky na mnoha mezinárodních 
doménách.  Prostřednictvím specializovaného informačního portálu eINFO24 (http://www.einfo24.cz) poskytuje svým uživatelům  „kvalitní  a 
užitečné, přehledně uspořádané internetově dostupné světové informace“.

Naší prvořadou snahou je usnadnit a především zpříjemnit lidem život při jejich každodenním používání Internetu a vytvářet jim radost a pohodu 
z rychlé a přehledné dostupnosti hledaných informací. Pro život (práci, cestování, obchod, vzdělávání, sport, zábavu, apod.) potřebuje každý z 
nás určité  množství  informací.  Někdo více,  někdo méně.  Je  dobré být  správně informován a přitom nebýt  zahlcen plytkými  informacemi. 
Informační portál eINFO24 přispívá k nalézání opravdových hodnot v oblasti internetových informací.

Mnoho manažerů, podnikatelů a jejich obchodních partnerů, kteří jsou podnikavými uživateli Internetu, vážící si svého času, si již zvolilo jako 
výchozí stránku do „světa internetových informací“ právě informační portál eINFO24. Jako aktivní uživatelé oceňují také rychlou dostupnost 
nejpoužívanějších vyhledávačů a přímou nabídku 400 kvalitních odkazů již na domovské stránce Adresáře informačního portálu.

Velmi pozitivně je rovněž přijímáno poměrně významné zaměření portálu na manažery, podnikatele a studenty (od kategorie Business až po 
kategorii Vzdělávání). Portál nabízí získávání rychlých internetových informací nezbytných pro bezproblémové řízení společností (zejména ve 
vztahu k státní a veřejné správě, rejstříkům, justici, finančním institucím apod.), ale také pro celoživotní vzdělávání.

Portál eINFO24 svým praktickým zaměřením zvyšuje zájem aktivních uživatelů Internetu o jeho služby a stále více jej navštěvují cílevědomí, 
sebevědomí a majetnější lidé, kteří přesně vědí co potřebují a Internet používají především pro vyšší efektivitu své činnosti.

http://www.einfo24.cz/


Koncentrace takto zajímavých uživatelů Internetu umocňuje pro zadavatele reklamy návratnost jejich vložených finančních prostředků.    

Pevně  věřím,  že  shledáte  naši  nabídku  jako  velice  zajímavou  a  že  ji  využijete  na  umístění  reklamní  prezentace  Vaší  společnosti.  Jako 
nejvhodnější  se  jeví  reklamní  prezentace  ve  formě  Sponzorovaného  odkazu,  Bannerové  reklamy  nebo  nejlépe  jejich  kombinace.  Správné 
oslovení cílových zákazníků ve vhodné kategorii či sekci zvyšuje účinnost a efektivnost realizované reklamní kampaně.     

Přeji Vám mnoho krásných chvil prožitých rovněž ve společnosti „informací pro příjemný život“.
 
Ing. Pavel Novák
obchodní ředitel
INFO


