
TOPOVANIE
ZÍSKAJTE NAJVÝHODNEJŠIU POZÍCIU VO VÝSLEDKOCH VYHĽADÁVANIA. 

Vďaka službe Topovanie sa váš inzerát dostane na popredné pozície 
vo výsledkoch vyhľadávania. Navyše váš "topovaný" inzerát bude 
po celú dobu aktívnej služby zvýraznený červenou ikonou TOP a farebne zvýraznený. 

Poradie medzi "topovanými" inzerátmi určuje doba aktivácie služby 
a inzerát sa posúva na prvé pozície 1 krát za 24 hodín a to vždy v čase aktivácie služby.

Topovanie je predplatená služba. Je možné si ju aktivovať na 1, 3, 7, 10. 
Po skončení tohto obdobia bude opätovne strhnutý príslušný počet kreditov 
a služba bude znovu automaticky predĺžená o zvolené obdobie, 
kým služba nebude deaktivovaná.

V prípade nedostatočného množstva kreditu je automatická obnova
Topovania pozastavená. V prípade dobitia kreditu bude auto obnova služby opäť aktívna. 

*ceny platné od 07.01.2021 

CENA SLUŽBY JE UVEDENÁ V CENNÍKU REALSOFT 



ZVÝRAZNENÝ INZERÁT S PRIORITOU
ZVÝRAZNÍTE SVOJ INZERÁT A ZÍSKAJTE TAK VÝHODU PRED KONKURENCIOU! 

Inzerát je farebne odlíšený od ostatných 

Vaša ponuka sa dostane na popredné pozície vo výsledku vyhľadávania  

Služba je predplatená, to znamená, že až do jej deaktivácie je váš inzerát zvýraznený. 

V prípade, že si zmažete inzerát, ktorý bol zvýraznený, prichádzate o zvýraznenie. 

Službu si aktivujete vo svojom účte:
Doplnkové služby→ Zvýraznenie ponuky → Pridať inzerát na zvýraznenie.  

CENA SLUŽBY JE 0,99 KREDITOV / 1 INZERÁT
*ceny platné od 07.01.2021 



AKTUALIZÁCIA
POSUŇTE SVOJ INZERÁT NA VYŠŠIE POZÍCIE VO VÝSLEDKU VYHĽADÁVANIA!  

AKTUALIZOVAŤ TERAZ

AKTUALIZOVAŤ AUTOMATICKY

Aktiváciou služby sa zmení čas a dátum úpravy inzerátu na aktuálny, 
čo ho automaticky posunie na popredné pozície vo výsledku vyhľadávania. 

Aktualizovať možno ktorýkoľvek inzerát vo vašej ponuke   

Službu aktivujete vo svojom účte. Kliknutím na Aktívne inzeráty
→ zvolíte inzeráty, ktoré chcete aktualizovať→ dáte aktualizovať.  

Máte na výber z možností aktualizovať ihneď v časti moje inzeráty 
→ aktívne inzeráty kliknutím na „Aktualizovať teraz“. Alebo kliknutím 
na „ Aktualizovať automaticky“ si viete naplánovať presný čas a dátum aktualizácie

CENA SLUŽBY JE 0,09 KREDITOV / 1 INZERÁT

*ceny platné od 07.01.2021 



AKTUALIZÁCIA S IKONKOU TOP
ZÍSKAJTE NAJVÝHODNEJŠIU POZÍCIU VO VÝSLEDKOCH VYHĽADÁVANIA. 

Aktiváciou služby sa zmení čas a dátum úpravy inzerátu na aktuálny, 
čo ho automaticky posunie na popredné pozície vo výsledku vyhľadávania. 

Váš inzerát bude zvýraznený ikonou TOP, ktorá sa zobrazí vo fotografii inzerátu 
a zobrazovať sa bude nasledujúcich 7 dní od aktivácie služby.  

Jedna aktivácia služby = 1x spoplatnenie= 1 x aktualizácia + ikona na 7 dní

Aktualizovať s ikonou možno ktorýkoľvek inzerát vo vašej ponuke.

V prípade, že v priebehu 7 dní od zaplatenia služby inzerát vymažete 
a znova vypublikujete, strácate tým ikonu TOP. 

Službu aktivujete po prihlásení do vášho účtu. Kliknutím na Aktívne inzeráty
→ zvolíte jeden alebo viac inzerátov, ktoré chcete aktualizovať
→ kliknete na „Aktualizovať vybrané s ikonou TOP na 7 dní.“ 

CENA SLUŽBY JE 0,34 KREDITOV / 1 INZERÁT 

*ceny platné od 07.01.2021 



TOP PONUKA
CIELENÁ TOP PONUKA VÁM PRINÁŠA EXKLUZÍVNE POZÍCIE 
NA HLAVNEJ STRÁNKE TOPREALITY. 

Každý klient má možnosť jednej pozície (Top Ponuky) 
na úvodnej stránke www.topreality.sk 

V rámci jednej Top ponuky je možné zadať 1-10 inzerátov, ktoré 
v nej budú náhodne rotovať.  

Klient si nemôže zakúpiť konkrétnu pozíciu (napríklad 3. v poradí), pozície rotujú.  

Službu je možné aktivovať ihneď, alebo vo vami zvolenom čase v sekcii 
Doplnkové služby kliknutím na „TOP ponuka na úvodnej stránke“ .  

CENA SLUŽBY JE 4,99 KREDITOV / DEŇ 
*ceny platné od 07.01.2021 



FIX PONUKA
S FIX PONUKOU MÔŽETE ZÍSKAŤ IDEÁLNU POZÍCIU PRE VAŠU CIELENÚ REKLAMU 
NA TITULNEJ STRÁNKE TOPREALITY.SK

Fix ponuka Vám zabezpečí najvyššiu možnú pozíciu v rámci TOP ponúk.
Každý zákazník, ktorý si zaplatí službu po vás, získa nasledujúcu pozíciu. 
Nie je možné aby získal lepšiu pozíciu ako máte vy. 

Na rozdiel od TOP ponuky (iba inzerát), pri službe FIX možno 
na pozíciu umiestniť okrem odkazu na inzerát aj statický baner s odkazom 
na obsah mimo portál. Týmto si môžete zabezpečiť prílev návštevníkov 
priamo na vaše stránky. 

Službu si aktivujete v členskej sekcii kliknutím na doplnkové služby 
s voľbou „FIX ponuka na úvodnej stránke“ 

Začiatok a koniec zobrazovania Fix ponuky je vždy po 0:00 
(celý kalendárny deň). To znamená ak si službu aktivujete (deaktivujete) 
o 10:00 zobrazenie na hlavnej stránke za prejaví až po polnoci daného dňa.  

CENA SLUŽBY FIX JE 8,99 KREDITOV / DEŇ 
*ceny platné od 07.01.2021 


