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Bonusové kredity navíc zdarma za včasnou objednávku 
Při objednávce kreditů do 20. 11. 2017 bonus 100% navíc zdarma! 

Při objednávce kreditů do 31. 12. 2017 bonus 75% navíc zdarma! 

Při objednávce kreditů do 15. 02. 2018 bonus 50% navíc zdarma! 

Při objednávce kreditů do 31. 03. 2018 bonus 25% navíc zdarma! 
 

Bonusové kredity Vám budou automaticky připsány dle data doručení objednávky a za předpokladu následného 

dodržení splatnosti vystavené výzvy k platbě. 

 

Příklad využití kreditů - I:  

Nakoupíte 20 kreditů za 490,- Kč bez DPH do 30. 11. 2017, automaticky obdržíte navíc 20 

bonusových kreditů zdarma (100% bonus), plus navíc při samotné registraci na portálu 

Machinatio pak ještě dalších 5. Budete tedy začínat s celkem 45 kredity. 

Za tento počet kreditů můžete např.: 

a) zveřejnit 15 inzerátů, nebo 

b) zveřejnit 10 inzerátů, 5 prodloužit planost inzerátů a 5x topovat inzerát v kategorii, 

nebo 

c) zveřejnit 10 inzerátů a 5x umístit inzerát na homepage 

 

Příklad využití kreditů - II: 

Nakoupíte 100 kreditů za 2350,- Kč bez DPH do 15. 02. 2018, automaticky obdržíte navíc 50 

bonusových kreditů zdarma (50% bonus), plus navíc při samotné registraci na portálu 

Machinatio pak ještě dalších 5. Budete tedy začínat s celkem 155 kredity. 

Za tento počet kreditů můžete např.: 

a) zveřejnit 40 inzerátů a 35x prodloužit platnost inzerátů, nebo 

b) zveřejnit 30 inzerátů, 45x prodloužit platnost inzerátů a 10x topovat inzerát 

v kategorii, nebo 

c) zveřejnit 30 inzerátů, 30x topovat inzerát v kategorii a 9x umístit inzerát na 

homepage 

 

 

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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