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Dobrý den,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou 

spolupráce při realizaci projektu Ve sto-
pách předků.

Hlavním cílem projektu je zvýšit po-
vědomí o odkazu našich předků, jejich 
životě a kulturním dědictví.

Části projektu:
1) Vydání mapy ČR – Bohemia Ve 

stopách předků – zařazení vaší expo-
zice či nabídky do mapy zážitků, kte-
rá bude rozdělena tematicky pod-
le historického období - např. Výlety 
do pravěku, Ve stopách lovců mamu-
tů, Ve stopách Keltů, Ve stopách Slo-
vanů, Ve stopách Germánů, Výlety do 
středověku, apod. Zařazení je zdarma. 
Mapa bude mít formát A2, barevný tisk  
a bude v nákladu 10 000 ks. Chcete-li 
se více prezentovat, tak jsou možnosti 
příplatků.

2) Rodinná soutěž - Vydejte se ve sto-
pách předků, která je určena pro rodiny 
s dětmi. Soutěž bude probíhat od červ-
na do září na vybraných místech a ak-
cích. Návštěvníci dostanou na vybra-
ných místech se vstupenkou soutěž-
ní kartičku formátu sběratelské kar-
ty. Kartička bude mít oboustranný tisk  
a bude obsahovat fotografii místa, krát-
kou prezentaci, kontakt a soutěžní otáz-
ku. Správné odpovědi budou získány 
při návštěvě vybraného místa. Odpo-
vědi budou slosovatelné, výherci získa-
jí věcné ceny - volné vstupenky, vou-
chery, repliky mincí, knihy, atd. Speci-
ální odměnu získá ten, kdo navštíví nej-
více míst.  Odpovědi se vyplní  on-li-
ne na webu. Kartičky bude možné sbí-
rat do sběratelského alba.

3) Internetová prezentace projek-
tu - Výukový internetový portál věno-
vaný historii. Obsahuje dobu kamen-
nou, bronzovou, železnou, Kelty, Ger-
mány, Slovany a raný středověk (na 
konci roku 2013 web obsahoval 3800 
článků). Uveřejňovány budou infor-
mace o řemeslech, bydlení, duchovnu, 
nálezy, kresby, fotografie, experimen-
ty, akce, knihy, apod. Spolupracovní-
ky jsou přední archeologové, kteří vy-
dali již mnoho svých knih. Návštěvnost 
v roce 2013 byla přes 200 000 unikát-
ních návštěv.
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Ve stopách předků
ku formou krátké upoutávky ve vydáních 
červen, červenec-srpen a září. Cena pre-
zentace je 1/6 strany za 5 000 Kč nebo 
1/12 strany za 2 500 Kč a při našem vět-
ším rozsahu prezentace lze jednat o sle-
vě.

Rozsah Vašeho zapojení do projektu zá-
leží na Vás. V případě, že Vás nabídka za-
ujala, pište, volejte nebo se můžeme po-
tkat i osobně. Projekt je realizován díky 
částečné podpoře v rámci grantu Minis-
terstva kultury ČR. Dalším partnerem je 
turistický magazín KAM po Česku.

Děkujeme a přejeme příjemný den

Václav Horák, Keltoi

4) Prezentace Vašich akcí na interne-
tu:

- jednorázová pozvánka v kalendáři 
akcí zdarma

- jednorázová pozvánka na hlavní strán-
ce na jeden měsíc 250 Kč

- banner s proklikem na hlavní stránce 
na jeden měsíc 1000 Kč 

- nebo celoroční spolupráce - neomeze-
né množství tematických PR článků za  
1 500 kč

5) Populárně-naučné články
- populárně-naučné články uveřejněné 

se jménem autora zdarma

6) Sběratelské kartičky
Nabízíme možnost vydání sady sbě-

ratelských kartiček, které můžete dále 
prodávat. Příklad: upoutávka na čás-
ti expozice s jejich představením a dal-
ší soutěžní otázky. Příplatek za kar-
tičku při nákladu 1000 ks je 1 500 Kč, 
doporučená prodejní cena je 5 Kč. 

7) Newsletter - Nové články jsou 
dále prezentovány osmkrát roč-
ně v newsletteru, který odchází  
k cca 4 000 registrovaným uživate-
lům, články jsou dále propagová-
ny prostřednictvím sociálních sítí. 

8) Prezentace v turistickém magazí-
nu KAM po Česku

Nabízíme možnost společné prezentace  
v turistickém magazínu KAM po Čes-


