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Co je Machinatio 
 Machinatio je speciální bazarový portál určený pro prodej použité profesionální 

techniky. 

 Inzerovat na portálu budou moci pouze firmy – právnické osoby a fyzické osoby-

podnikatelé se sídlem v České republice. 

 Na portálu budete moci uveřejnit jakýkoliv použitý profesionální stroj, ať už z oblasti 

komunální, zahradní, zemědělské nebo stavební techniky. 

 Budeme prezentovat pouze ověřené firmy a ověřené stroje - před zveřejněním 

verifikujeme každý nabízený stroj, každý inzerát (inzertní nabídka použitého stroje) 

bude podléhat internímu schválení se strany správce portálu. 

 

Proč inzerovat na Machinatio.cz 

 Machinatio vzniká co by další portál úspěšného projektu PROFISTROJE.CZ – 

informačního serveru profesionální techniky. 

 Využijte Machinatio pro prodej Vaší použité techniky nebo předváděcích strojů, na 

Machinatio.cz nabízí profesionálové stroje profesionálům. 

 Podobně jako server Profistroje.cz se bude Machinatio záhy po svém spuštění 

zobrazovat na předním pozicích ve vyhledávačích, opravdu víme jak na to. 

 Každý registrovaný inzerent bude mít svou vlastní prezentační stránku s kontaktními 

údaji vč. možnosti uveřejnění loga a přehledem nabízených strojů. 

 Na Machitonatio.cz nebudou žádná omezení - u každého inzerátu můžete zveřejnit 

jakékoliv informace a podklady bez omezení rozsahu, tj. můžete uveřejnit neomezený 

počet fotografií, dokumentů, příp. můžete i vložit video ukázku stroje. 

 Veškerou administraci si budete provádět sami, vkládání inzerovaných informací 

bude jednoduché a intuitivní, k dispozici bude samozřejmě také on-line nebo 

telefonická technická podpora. 

 Nabídku Vaší použité techniky (Vaši prezentační stránku z Machinatio.cz) budete 

moci jednoduše implementovat do Vašich internetových stránek, nebo z Vašich 

stránek přímo odkazovat na nabídku Vašich strojů na Machinatio.cz. Ušetříte si tak 

dvojí práci s prezentací Vaší použité techniky. 

 

Neváhejte a využijte možnosti získat bonusové kredity zdarma ve výši až 100% pro 

prezentaci Vašich inzerátů!  

Navíc pak můžete využít předregistrace před ostrým startem portálu (cca 14 dní před 

oficiálním zahájením provozu). 

 
Vaše kredity s bonusovým zvýhodněním objednávejte prostřednictvím formuláře na 
www.machinatio.cz.  
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Ceník kreditů pro prezentaci inzerce na Machinatio.cz 

Počet kreditů Cena V přepočtu cena za 1 kredit 

10 250,- Kč 25,00 Kč 

20 490,- Kč 24,50 Kč 

50 1180,- Kč 23,60 Kč 

100 2350,- Kč 22,50 Kč 

200 4260,- Kč 21,30 Kč 

500 9950,- Kč 19,90 Kč 

 
Všechny ceny uvedeny bez DPH. 

 

Ceník prezentace inzerátů 

Položka Jednotka Cena / Počet kreditů 

Zveřejnění inzerátu 1 měsíc 3 kredity 

Prodloužení platnosti inzerátu 1 měsíc 1 kredit 

Topování inzerátu v dané kategorii 1 týden 2 kredity 

Umístění inzerátu na homepage 3 dny 3 kredity 

 
Ceník platný od 6. 11. 2017 do 31. 12. 2018. 

 

Při registraci navíc každý nový inzerent obdrží zdarma 5 kreditů + navíc prodejci registrovaní na 

portálu Profistroje.cz při své registraci ještě navíc obdrží 10 kreditů zdarma. 

 

Pro více informací volejte na 737 927 233 nebo pište na info@profistroje.cz.  

 

 

 

 

Startujeme 1. 4. 2018! 
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