
aKTUÁLNÍ PROPAGAČNÍ BLOKY

Zde budou umístěny aktuální probíhající kampaně.

V určitém časovém intervalu by se měly střídat 3-4 bannery. 

Najděte vhodné a originální řešení pro jejich grafický přechod a přepínání.

Propagační blok 3 Propagační blok 4

Vhodné pro vybízení k online testování, 
objednávce překladů, k nákupu učebních materiálů, 
popř. prezentaci základních výúkových metod, popř. 
balíčků kurzů i s cenami.

Propagační bloky budou složit pro prezentaci
trvale nejdůležitějších služeb. Informace to budou 
spíše fixního charakteru na rozdíl od Aktuálních
propagačních bloků a Informačního proužku.

V rámci návrhu nemusíte do těchto bloků umístit
konkrétní informace. Jde nám spíše o nápad a
způsob, jakým budete informace prezentovat.

Prostor pro expresní informace - např. končící zápis do kurzů, informace o nově vypsaných kurzech apod. 

Propagační blok 2 Propagační blok 2

vyhledávací pole
přihlašovací pole

Informační proužek

vhodně do hlavičky umístit odkazy:  o �rmě,  spolupráce, reference a kontakt
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Hotline (zákaznícká linka)

Zde bude prostor pro aktuální články z blogu, který by měl plnit především SEO funkci, později v případě nějaké 
čtenářské základy i funkci pravidelně informační.

Zobrazení 2-3 nejnovějších článků (nadpis + první odstavec).

Možnost prokliku do blogu pro ostatní články.

Benefity

Rychlý kontakt

Přihlášení k odběru 
novinek

Vybrané reference (loga)

Možnost vložit email a odebírat 
newsletter

S možností prokliknutí pro zobrazení více referencí

Grafické znároznění benefitů
(např. naznačit nějakou 
vhodnou ikonkou) s krátkými 
popisky s možností
prokliku na detail.

Hlavní benefity, které 
komunikovat:
- umíme 115 jazyků
- Firma roku 2008
- nové metody výuky - Skype
výuka
- 4 pobočky v ČR
- víkendové překlady za cenu
běžného překladu

popř. jiné dle www.slune.cz

Blok určený pro aktuality

jazyková výuka

online testování

Jazyková poradna

Další info

překlady a tlumočení

Vysouvací
záložky
sociálních
sítí.

Vysouvací
záložka pro
coffe connect.

Po vysunutí
by měly být
vidět nejbližší
termíny s 
možností
prokliku k
získání
podrobností.

O Coffe 
connect
více na
www.slune.cz
pod ikonkou.
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Základní interní zpětné odkazy Další odkazy jako: Kariéra, Blog, Proč s námi, Mapa stránek apod.

Patička


