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O nás 
Firma ePortály s.r.o. se specializuje na provoz internetových veletrhů. Specializujeme se na originální 
projekty cílené na konkrétní cílové skupiny návštěvníků převážně z oblasti bydlení a designu.  

Naše portály jsou inspirací a informativním médiem pro cílovou skupinu lidí, kteří si zařizují dům, byt 
či zahradu. Fotogalerie je možné přirovnat k veletrhům, které jsou pro návštěvníky dostupné 
z odkudkoliv a kdykoliv. Uživatelé mohou hlasovat, psát dotazy a poptávky a samozřejmě se skrze nás 
dostávají k výrobcům sortimentu, který na našich stránkách „vystavují“.  

Díky vysokému zájmu uživatelů o fotogalerie kuchyní, zahrad, koupelen, nábytku a dalších věcí, které 
jsou vidět, máme značnou návštěvnost relevantních uživatelů. 

Jsme jedničkou ve vyhledávačích na dotčená klíčová spojení a díky tomu se naši partneři dostávají do 
podvědomí a mají náskok před konkurencí. 

Naše portály cílí na obrovskou cílovou skupinu a díky kvalitnímu grafickému zpracování působíme 
relevantně a důvěryhodně.  

Roční návštěvnost našeho internetového veletrhu je téměř  1.560.000  návštěvníků. 

Evidujeme 6.300.000 zobrazených stránek 

 

Proč internetový veletrh?  

 Vysoká návštěva a prezentace po celý rok. Evidujeme více jak 1.5 milionu návštěv 
(standardní návštěvnost 5 denního veletrhu je 150.000 lidí) 
 

 Nízké náklady na provoz. „Výstavba“ stánku a roční prezentace u nás za 10.000,- Kč (nejsou 
potřeba: stavba stánku, hostesky, zaměstnanci, tiskoviny, vzorky). Standardní pořizovací 
náklady na reálný veletrh jsou od 150.000 do 1.000.000,- Kč 

 
 Exklusivita v regionu. Chceme, aby naši partneři dostali výhodu před konkurencí. Proto na 

našem portálu můžou vystavovat pouze 3 dodavatelé z celého kraje. 
 

 Možnost uživatele dostat se přímo na stránky výrobce. Návštěvník, kterého zaujme článek, 
výrobek, nebo Váš stánek se ihned dostane na vaše www stránky, kde získá maximální 
množství informací. (díky interaktivně a prostředí internetu, nemusíte čekat, až návštěvník 
rozbalí igelitku domy, probere stovky letáků a najde ten váš) 

 
 Zvýšení povědomí o značce (lidé Vás budou znát a budou vědět, co děláte) 

 
 Prezentace firmy i produktů na silném a kvalitně zpracovaném portálu  



 

 

Portfolio témat na našem veletrhu 
Náš veletrh je koncipován do několika tematických oblastí (pavilonů) kde chceme podchytit 
kompletní portfolio z oblasti home a zahradního designu.  

 

Fotogalerie, články a inspirace. Portál s fotkami kuchyní, kuchyňských doplňků, obkladů 
a všeho co do kuchyně patří. Kuchyně jsou kategorizovány dle mnoha kriterií. 
Prezentujeme kuchyně od mnoha výrobců. Nabízíme uživatelům nejluxusnější i cenově 
přijatelné kuchyňské linky.  
 www.fotogaleriekuchyne.cz  

 

www.fotogaleriekoupelny.cz slouží jako inspirace a následně jako cesta zákazníka 
k realizaci koupelny. Opět jako v případě kuchyní, jsou koupelny členěny do kategorií 
a uživatel zde najde vizualizace koupelnového nábytku, obkladů, baterií, doplňků a všeho 
co do koupelny patří. 
www.fotogaleriekoupelny.cz  

 

Díky narůstající poptávce po bazénech a souvisejících službách jsme zřídili tento portál, 
kde se uživatelé mohou dozvědět, jaký bazén vybrat, jak jej zastřešit a inspirovat se 
úpravami kolem něj a dispozičním řešením. 
www.bazeny-fotogalerie.cz 

 

Specifický portál na dveře a vše kolem nich. Lidé hledají na internetu galerie interiérových 
i vchodových dveří a my jsme pro tuto skupinu udělali malý veletrh na těchto stránkách.  
www.dvere-fotogalerie.cz 

 

Galerie věnované interiérům, interiérovému designu, nábytku, dekoracím, doplňkům, 
dětským pokojům, ložnicím a všemu co patří do krásného interiéru. Uživatelé u nás 
hledají inspiraci před realizací vlastního interiéru  
www.fotogalerieinteriery.cz  

 

Úzce profilovaný portál, který se soustředí na fotogalerie zahradních a interierových krbů, 
ale i na možnosti řešení udírny, grilu a všeho co souvisí s topením a vytápěním.  
www.krbyfotogalerie.cz  

 

Velmi početná cílová skupina tohoto portálu zde najde inspirace na zahrady, zimní 
zahrady, zahradní jezírka a doplňky.  
www.zahrady-fotogalerie.cz  

 

Fotogalerie domy je portál, který přináší novinky, zajímavosti a nápady ze světa 
architektury a rodinných domů. Jsou zde prezentovány i nejrůznější    
www.fotogaleriedomy.cz  
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Prezentace na našem veletrhu 
 

Našim klientům (vystavovatelům) chceme nabídnout co nejlepší služby a kvalitní zázemí. V rámci 
našeho internetového veletrhu nabízíme za několikanásobně nižší ceny kvalitní prezentaci.  

 Vytvoření „stánku“ firmy. Stánkem rozumíme zápis firmy, prezentaci jejich výrobků, 
technologií a článků. (v rámci základní prezentace jde o 12 příspěvků /rok) 
 

 Umístění článků do spádového tématu na hlavní stránce veletrhu ( viz menu webu )  
 

 Propojení článků, fotogalerií se zápisem firmy 
 

 Umístění do regionální mapy (pokud návštěvník klikne do kategorie a následně na mapu, 
zobrazí se mu Váš „stánek“) 

 
 Účastník na veletrhu zaplatí roční poplatek 10.000,- Kč  bez DPH /rok 

 
 

Bonusy k prezentaci:  
 

 Předání poptávek z regionu, které návštěvníci posílají na naší redakci 
 

 Přímé odkazy na Vaše stránky (velmi pomáhá SEO) 
 

 Zvýšení návštěvnosti Vašich stránek 
 

 Přivedeme zákazníky, nikoliv pouze návštěvníky 
 

 Jedinečnost na internetu (tento projekt nemá v ČR konkurenci) 
 

 Možnost umístit akční nabídky do speciální kategorie 
 

 Soutěže pro uživatele 
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Kontakty 
ePortály, s.r.o. 
Sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, Bratranců Veverkových 2717, 530 02                 
Zapsaná:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23945  
 
Jednající:  Ing. Radek Loučka, jednatel společnosti 
 
IČO: 28781538, DIČ: cz28781538 
Bankovní spojení: 5124962001 / 5500  
 
loucka@eportaly.cz  
tel.: 725 05 10 28 
 
Adresy webů: 
www.fotogaleriekuchyne.cz  
www.fotogaleriekoupelny.cz  
www.bazeny-fotogalerie.cz 
www.dvere-fotogalerie.cz  
www.fotogalerieinteriery.cz 
www.krbyfotogalerie.cz 
www.zahrady-fotogalerie.cz 
www.fotogaleriedomy.cz   
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