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mLink.cz, mLink.sk 
 

mLink.cz, mLink.sk 
 
Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou. 
 
Neplaťte už za kliky ani počet zobrazení Vaší reklamy. U mLink.cz 
platíte fixní částkou dobu zobrazení cílené reklamy formou textu, 
odkazu či banneru na Vámi vybrané stránce - 30 a více dní.  
www.mlink.cz, email: info@mlink.cz 

[MANUÁL INZERENTA] 
Návod jak se registrovat do systému mLink, jak zahájit reklamní kampaň, jak 
přehledně vidět vyhodnocení kampaně 

http://www.mlink.cz/
mailto:info@mlink.cz


 

1.  Registrace 

a) Registrujte se 

zde do systému 

mLink.cz či 

mLink.sk 

b) Vyplňte všechny 

údaje 



 

  

  

c) Na registrační 

email dostanete 

informace o 

aktivaci Vašeho 

účtu 

d) Aktivujete účet 

vyplněním údajů 

na aktivační 

stránce 



 

2. Přihlášení 

  

a) Přihlaste se do 

systému 

vyplněním 

jména a hesla 

přímo na hlavní 

stránce nebo 

kliknutím na 

„Přihlásit“ 



 

3. Dobití kreditu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

a) Pro zakoupení 

kampaně je 

nutné nejprve 

dobít kredit, za 

nějž reklamu 

nakoupíte 

b) Můžete dobít 

peníze přes 

bankovní účet či 

PayPal, důležité 

je použít při 

platbě Váš 

variabilní 

symbol 



 

 

4. Přidání reklamy 

URL: adresa, kam bude směrovat Vaše reklama 

Název: text, který bude vidět na reklamní Liště nebo v Bloku reklam 

Popis: Popisek, který se ukáže uživateli po najetí na Váš odkaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) Před 

zakoupením 

reklamy je 

nutné ji nejprve 

vytvořit a 

počkat na její 

schválení 

administrátore

m 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b) V sekci 

Inzerent, Moje 

kampaně se 

objeví Vaše 

schválené i 

neschválené 

reklamní 

kampaně 

c) Můžete: 

i. Odstranit 

ii. Přidat 

k reklamě

banner 

iii. Vidět 

přehled 

ploch 

s touto 

reklamou 

iv. Vidět 

historii 

této 

reklamy 



 

5. Formy reklamy  

a) Blok reklam 

Blok reklam je 

reklamní plocha s 

maximálně 6 bloky 

textu a odkazem.  

 

b) Lišta odkazů 

Lišta odkazů je 

reklamní proužek s 

maximálně 10 

odkazy za 

standardní cenu 

dle ceníku mLink. 

c) Banner 

Banner je reklamní 

plocha s jediným 

bannerem. 

Podporujeme 

několik formátů 

dle vzoru. 

http://www.mlink.cz/ceny.php
http://www.mlink.cz/bannery.php


 

6. Zakoupení reklamy 

 

  

a) Před 

zakoupením 

reklamy 

zobrazte 

seznam všech 

nabízených 

reklamní ploch 

b) Vyberte si 

plochu, můžete 

použít hledání 

nebo filtrování 

dle Vašich 

kritérií 

(*) Pro odebírání 

nejnovějších ploch 

pomocí RSS do e-

mailu nebo svého 

prohlížeče klikněte 

zde 



 

 

 

 

 

  

  

  

c) Po nalezení 

plochy, na níž 

byste chtěli 

inzerovat, 

klikněte na 

šipku v kolonce 

„Detail“ 

d) U plochy vidíte 

všechny 

informace o 

dané stránce, 

historii 

PageRanku a  

S-ranku za 

posledních 6 

měsíců 

e) Vyberte, kterou 

reklamu chcete 

na ploše 

zaplatit a na 

kolik měsíců 

dopředu a 

klikněte na „Do 

košíku“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

f) Před 

zaplacením 

můžete do 

košíku přidávat 

i další reklamy, 

k zaplacení 

objednaných 

reklam dojde až 

po stisknutí 

„Zaplatit“ 

g) Do nákupního 

košíku se 

můžete 

kdykoliv vrátit i 

jiný den a 

objednávku 

zaplatit poté, či 

košík vyprázdnit 



 

7. Kontrola běžící reklamy 

 

 

 

 

 

a) U běžících 

reklam můžete 

vidět, na jakých 

plochách se 

zobrazuje a také 

přehledný vývoj 

PageRanku a S-

Ranku dané 

stránky 

b) Tlačítko 

„Plochy“ 

aktivuje přehled 

ploch s běžící 

s reklamou a 

grafy vývoje 

ranků 



 

 

 

 

  

c) Tlačítko 

„Historie“ 

historii reklamy 

s údaji o každé 

stránce, na níž 

běží (běžela), 

kolik stála, kolik 

na ní bylo 

zaznamenáno 

kliknutí, jak 

dlouho ještě 

poběží a její 

aktuální stav 

5 dní před skončením reklamní kampaně 

bude inzerent informován emailem. Stejně 

tak v den skončení kampaně, aby si ji mohl 

v případě zájmu co nejdříve znovu koupit.   



 

8. Banner k reklamě 

 

a) K reklamě 

můžete přidat 

banner volbou 

„*banner“ 

v sekci Moje 

kampaně 

b) Přehled všech 

bannerů lze 

poté vidět přes 

tlačítko 

„bannery“ 

c) Vyberte formát 

banneru, 

reklamu a 

banner o max. 

velikosti 60 KB 

ve formátu GIF 

nahrajte do 

systému 

d) Počkejte na 

jeho schválení 

adminem 

Pokud nemáte vlastní reklamní 

banner, můžeme ho pro Vás vytvořit. 

Neváhejte nás kontaktovat na e-mailu 

info@mlink.cz 

mailto:info@mlink.cz

