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Zviditelnite Vašu spoločnosť, značku 
alebo produkt cez náš projekt

Instagram je dnes súčasťou dennej rutiny mnohých ľudí a 
priemerný Slovák na ňom denne trávi takmer až hodinu 
svojho času. Pre veľké množstvo ľudí je to dokonca prvá 
aplikácia, ktorú zapnú ihneď, keď si vezmú do rúk svoj 
smartphone.

Avšak, vybudovať si nadštandardnú základňu REÁLNYCH 
sledovateľov je náročná a pre mnohých nedosiahnuteľná 
úloha. A práve od toho sme tu MY. Dokážeme to rýchlo a 
s fantastickými výsledkami, ktoré vám navyše vopred 
GARANTUJEME.
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Čo Vám náš projekt prinesie?
7000-15000 nových reálnych sledovateľov (potencionálnych zákazníkov).

Vstup do Winfl uence app, jedinej mobilnej aplikácie svojho druhu na svete, ktorá spája fi rmy a 
infl uencerov (vstup na pol roka úplne zadarmo je zahrnutý v cene vstupného balíka). 

Dostaneme do povedomia Vás, Vašu značku, alebo produkt cez IG stories a live streamy počas 
projektu na našom profi le.

Súťaž bude promovať spolu vyše 20 infl uencerov čo pre partnerov znamená veľký dosah na 
nových sledovateľov. 

Najväčší projekt tohto roku ktorý dodá atraktivitu vašej značke alebo produktu z pohľadu 
používateľov instagramu. (Ľudia sa inak pozerajú na profi l ktorý má 500 sledovateľov ako na 
profi l čo ich má 10000) 

Budete jedným z prvých používateľov novej mobilnej aplikácie Winfl uence.

Odprezentujeme Vašu službu/E-shop na našom InstaStory + dáme Swipe Up na Vašu webovú 
stránku počas súťaže. Naše InstaStory si prezrie za 24h tisíce ľudí.

Dokážeme nafotiť vaše produkty s infl uencermi, fotky viete použiť v budúcnosti na promo vašej 
značky alebo produktu.
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Za nás hovoria výsledky
Podľa štatistík z našich súťaží je reálny nárast sledovateľov pre 
profi ly našich partnerov v priemere viac ako 15 000 Followers za 
10 dní.

Výsledkom posledných štyroch projektov bol nárast Followerov 
zapojených spoločností o +18 400, +12 900, +17 500 a +15 000, 
a to len za JEDEN TÝŽDEŇ!

Vďaka súťaži na instagrame dokážeme vybudovať neuveriteľný 
dosah, cez 3 MILIÓNY aktívnych reálnych používateľov 
instagramu z ČR a Slovenska.

Každý druhý deň počas projektu promujeme fi rmy, ktoré 
venujú svoje produkty do sútaže, o 20:00 v live streame, ktorý 
sleduje veľký počet sledovateľov. V tomto prípade už nehovoríme 
o ľuďoch, ale o vašich potencionálnych zákazníkoch, ktorých váš 
produkt môže zaujať, pripadne o ňom povedia svojim známym.



Hlavná cena pre publikum
Hlavnou cenou bude osobný automobil v hodnote 10 000€

priestor pre vaše logopriestor pre vaše logo

Ilustračné Fotografi e

Hlavná cena ponúka priestor na reklamu v pohybe ktorú 
si každý všimne. Priestor pre vaše logo priamo na dverách 
a ostatných častiach automobilu. Dalšia skvelá príležitosť 

ako dostať do povedomia Vašu značku.



Za nás hovoria výsledkyVýsledok jedného z našich projektov

Nárast o
11 300

followerov

Výsledok súťaže za 

7 dní



V tomto sa odlišujeme od ostatných
Získate vstup do jedinečnej mobilnej aplikácie Winfl uence ktorá vám ušetrí čas a peniaze s 
vyhladávaním a prepojením s reálnymi a overenými infl uencermi na instagrame.

Presne vieme, čo ponúkame a garantujeme výsledok. 

Viete si vybrať až z trojice vstupných balíkov.

Zo skúsenosti najlepšie vieme čo funguje a čo nie, nemusíte tak strácať čas s metódou pok-
us/omyl.

Bezkonkurenčná cena na trhu oproti ostatným. S nami SKUTOČNE UŠETRÍTE!

Spolupracujeme iba s tými najlepšími, čoho dôkazom sú vyššie uvedené čísla.

Zvýšime povedomie o Vašej značke a zvýšime počet Vašich potenciálnych zákazníkov
Garancia pre nové fi rmy, ktoré ešte neboli zapojené do podobných projektov, je 
minimálne 7 000 reálnych sledujúcich za 10 dní.

V našej ponuke nájdete mnoho dalších užitočných služieb v oblasti online marketingu pre 
vašu fi rmu.



Winfl uence cenník
V cenníku nájdete vstupné balíky do našeho projektu a všetky 

informácie ohľadom služieb ktoré dané balíky obsahujú.

GARANCIA 
SLEDOVATEĽOV

Garancia 
Nárastu 7000+ follow-
ers pre fi rmy zo SR a 
ČR za 10dní, dosah 

cez 2 000 000 
reálnych užívateľov 

instagramu.

INSTASTORY

Promo vašeho pro-
duktu, značky alebo 
služby v instastories 
počas projektu na 

našom profi le. 
Dosah v tisícoch 

sledovatelov. (Každá 
instastories)

LIVE STREAM

Live stream počas 
projektu v ktorom 

odpromujeme Vašu 
značku alebo produkt.

MOBILNÁ 
APLIKÁCIA

Vstup do našej mobil-
nej aplikácie Winfl u-

ence ktorá spája fi rmy 
priamo s infl uencermi 
na 180dní zadarmo.

REKLAMA NA 
OSOBNOM 

AUTOMOBILE 
Reklama vo forme 
vašeho loga pred, 

počas projektu a aj 
po ukončení na auto-
mobile ktorý bude ako 

hlavná cena. 
(zn AUDI)

ZABEZPEČENIE 
INSTAGRAMU

Kompletné 
zabezpečenie vašeho 
instagromového účtu.                                                                       

VIP starostlivosť a 
prístup.

PUSH DM 
MARKETING

Hromadné cielené 
správy cez instagram, 

ktoré viete využit 
počas celého roku 

2022. 

SPRIEVODCA 
SÚŤAŽOU

Vysvetlenie krok po 
kroku ako najlepšie 
postupovať počas 
priebehu súťaže. 

Dostanete od nás tipy 
a triky ako vyťažiť zo 

súťaže čo najviac.

NAFOTENIE 
PRODUKTU S 

INFLUENCEROM

Možnosť pred spus-
tením projektu nafotiť 
promo fotky pre váš 

produkt alebo značku 
priamo s vybranými 

infl uencermi.

WINFLUENCE 
BUSINESS 

PACKET

800€ + DPH

WINFLUENCE VIP 
PRO PACKET

1300€ + DPH

WINFLUENCE 
GENERAL PART-

NER PRO PACKET

4000€ + DPH

3x

6x

12x

1x

4x

4x 365 dní 
zadarmo

Logo na súťažnej 
tabuli

Logo na dverách 
automobilu + na  
súťažnej tabuli

Logo na streche, 
kapote a boku 

auta + VIP tabula

50 000

200 000



Recenzie našich partnerov z minulých kampaní

Spokojnosť našich partnerov je základ



Zviditelníme Vás a Vašu značku a dostaneme Vás do povedomia 
cez instagram



Ako to funguje?

Všetci Infl uenceri, s ktorými spolupracuje Winstamedia, budú naraz 
promovať súťaž, cez ich osobné instagramové profi ly. 

Podmienkou súťaže bude dať Follow (sledovanie) na Váš instagramový 
profi l, ktorý tak zo dňa na deň začne sledovať obrovské množstvo nových 
potencionálnych zákazníkov.

Všetci sledovatelia, ktorí sa zapoja do projektu sledujú naše instastories a 
live streamy, v ktorých promujeme produkty alebo služby našich 
partnerov.
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Projekt štartujeme 12.6.2022 o 18:00. Trvanie projektu je 10 dní.

V projekte budú ceny v hodnote cez 10 000€ a hlavnou cenou bude osobný automobil.

Do projektu navyše vkladáme zaujímavé ceny aj od našich partnerov v celkovej hodnote cez 2000€ = 
obrovská motivácia pre ľudí, aby sa ich zapojilo čo najviac a dali o projekte vedieť aj svojim známym, 
rodine a priateľom.

Počet miest v jednej súťaži je limitovaný na 30 profi lov.

Všetky naše služby sú faktúrované ako marketingové služby.

Investícia má rýchlu návratnosť nakoľko Instagram je najsilnejší marketingový prostriedok dnešnej 
doby.

Tento spôsob reklamy Vás dostane o krok pred konkurenciu v oblasti sociálnych sietí.

V balíkoch VIP PRO a  GENERAL PRO máte zahrnuté  komplexné štatistiky a ďalšie užitočné dáta pre 
Vašu spoločnosť. Individuálny prístup je samozrejmosťou.

Dôležité informácie



ĎAKUJEME
Veríme, že Vás naša ponuka zaujala.
Viac podrobných informácií vám radi
poskytneme na:  sutaz@winstamedia.sk

Instagrame: @winsta_media

Tel.č.: +421 948 123 850


