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  AReality.sk – služba 

    videoprezentácia YouTube 

Predstavenie služby Videoprezentácia YouTube 

Realitný portál www.areality.sk Vám ponúka novú službu, výrobu multimediálnych prezentácií 

nehnuteľností. Cieľom tejto služby je ešte lepšie prezentovať vaše ponuky a dať vám do rúk 

marketingový nástroj vhodný pre použitie napríklad aj pre čoraz populárnejšie sociálne siete. 

Snažíme sa v maximálnej možnej miere 

skvalitňovať a inovovať naše služby a neustále 

pracujeme na tom, aby vaše ponuky boli pre 

záujemcov zrozumiteľné a ľahko dostupné. 

Sledujeme trendy v internetovom marketingu s 

nehnuteľnosťami a to najlepšie vám aj touto 

novou službou prinášame. Služba 

Videoprezentácia Vám umožní inovatívnym 

spôsobom predstaviť Vašu zákazku 

prostredníctvom filmu bez nutnosti natáčať 

tradičným spôsobom s použitím kamery. 

Z informácií o zákazke a jej fotografií pre Vás 

pripravíme atraktívne video opatrené 

nahovoreným komentárom a hudobným 

podkladom. Okrem oživenia vašej inzercie na 

našich portáloch získate ďalší, ďalej využiteľný 

prezentačný nástroj.  

Môžete jednoducho  

● vkladať videoprezentáciu do vlastných 

stránok 

● zdieľať videoprezentáciu v sociálnych sieťach typu Facebook 

● zasielať odkazy na videoprezentáciu e-mailom 

Vaša inzercia obsahujúca videoprezentáciu si zároveň zlepší pozíciu vo vyhľadávačoch a bude tak ešte 

bližšie k vašim budúcim klientom. 

Čo služba obsahuje? 

1. Vytvorenie multimediálnej prezentácie v dĺžke cca 90s, ktorá zahŕňa 

● hudobný podklad 

● hlasový komentár v dĺžke do cca 900-1000 znakov 

● textovú titulku - nadpis o dĺžke max. 30 znakov 

● kontakt na makléra v tvare (meno a priezvisko, tel. kontakt) 

2. Umiestnenie prezentácie na server YouTube.com do videokanálov portálu AReality.sk. 

http://www.areality.sk/
http://www.youtube.com/arealitysk
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3. Odovzdanie prezentácie: sprístupnenie URL na serveri YouTube.com, HTML kódu pre vloženie videa 

do ďalších stránok, poskytnutie prístupového kód pre vkladanie a editáciu poznámok. 

Ako služba funguje? 

1. Vytvorenie prezentácie je možné objednať vo členskej sekcii v editore zákazky, záložka 

"Videoprezentácia". Služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka služieb, kredit je odpočítaný 

pri objednaní služby. 

2. Zabezpečíme výrobu prezentácie. Dodacia lehota prezentácie je max 3 pracovné dni od objednania. 

3. Po vytvorení prezentácie ju umiestnime na server YouTube.com, Vašu zákazku prepojíme 

s vytvorenou prezentáciou a odovzdáme Vám údaje pre prístup k prezentácii. 

4. Vytvorenú prezentáciu môžete ďalej dopĺňať poznámkami, ktoré sú zobrazované počas prehrávania 

videa (napr. aktuálna cena, ďalšie informácie a kontakty apod). 

5. Nami dodaným HTML kódom môžete vložiť prezentáciu do ďalších webových stránok (napr. do 

svojej www prezentácie či do iných realitných serverov podporujícících túto službu). 

Nami dodaný odkaz môžete ľahko zdieľať so svojimi zákazníkmi prostredníctvom e-mailu alebo 

napr sociálnych sietí (Facebook, Twitter, atď). 

Podmienky použitia služby 

1. Inzerent zabezpečí dodanie podkladov pre vytvorenie prezentácie vložením zákazky na server 

AReality.sk. Podmienkou pre vytvorenie prezentácie je min. množstvo 6 obrázkov v dobrej kvalite a 

dostatočne rozsháhlý popis nehnuteľnosti (min. 80 slov). 

2. Inzerent prehlasuje, že vlastní, alebo má inak zaistené všetky práva k všetkým dodaným 

podkladovým materiálom potrebným na zhotovenie prezentácie a zbavuje Prevádzkovateľa všetkej 

zodpovednosti vo vzťahu k prípadným nejasnostiam a z nich v tejto veci vyplývajúcim škodám. 

3. Zhotovená prezentácie je licencovaná výlučne pre umiestnenie na serveri YouTube.com a 

odovzdanie prezentácie Inzerentovi sa deje výlučne odovzdaním odkazov na video umiestnené na 

serveri YouTube.com. 

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na umiestnenie loga portálu AReality.sk do prezentácie. 

5. Ostatné tu výslovne neuvedené podmienky použitia služby a pojmy sú špecifikované v dokumente  

"Pravidlá inzercie v databázovom systéme areality.sk“ (http://www.areality.sk/doc/pravidla) 

Potrebujete viac informácií? 

 

 

Prevádzkovateľ portálu Vývoj servera a software Pantheon 

Diadema SK s.r.o. 
Galvaniho 7/D 
821 04 Bratislava - Ružinov 
tel.: +421 220 254 089 
E-mail: info@diadema.sk 
WWW: www.diadema.sk 

Diadema Software s.r.o. 
Morseova 1126/5 
301 00 Plzeň 
Česká republika 
tel.: +420 377 421 863 
E-mail: info@diadema.cz 
WWW: www.diadema.cz 
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