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mLink.cz, mLink.sk 
 

mLink.cz, mLink.sk 
 
Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou. 
 
Vydělávejte prodejem cílené reklamy pomocí odkazové Lišty, Bloku 
reklamu nebo Bannerů na svých stránkách. 
 
www.mlink.cz, email: info@mlink.cz 

[MANUÁL PUBLISHERA] 
Návod jak se registrovat do systému mLink, jak přidat stránku do systému a jak 
začít vydělávat. 

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. 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


 

4. Přidání stránky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

b) Pravdivě vložte 

maximum 

informací o Vaší 

stránce, budou 

rozhodující pro 

inzerenty a 

stránku vložte 

tlačítkem OK 

a) Začněte přidání 

stránky do 

systému. 

V sekci 

Publisher volba 

Nová stránka. 

Stránka byla přidána, nyní čeká na schválení administrátorem. Po schválení 

nezapomeňte přidat reklamní plochu a následně kód na stránku. Teprve pak 

bude Vaše nabízená stránka zobrazena inzerentům. Seznam Vašich stránek 

si můžete prohlédnout v sekci Moje stránky. 

c) Vyčkejte na 

schválení 

administrátorem. 

Stránky musí 

splňovat 

podmínky 

systému. 

http://www.mlink.cz/terms.php
http://www.mlink.cz/terms.php


 

5. Přehled stránek 

 

 

  

  

a) Stránky lze 

upravovat. Mazat 

Stránku lze jen 

tehdy, pokud na 

ní ještě nemáte 

vytvořenou 

reklamní plochu. 

b) V sekci Publisher, 

Moje stránky 

vidíte přehled 

všech Vašich 

stránek a 

informace k nim 

c) Lze upravovat jen 

některé 

parametry 

stránky, URL 

nelze zpětně 

změnit 



 

6. Přidání reklamní plochy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

a) Po přidání 

stránky na ní 

ještě musíte 

přidat konkrétní 

reklamní prostor 

– reklamní 

Plochu. V sekci 

Publisher, Nová 

reklamní plocha. 

b) U každé nové 

reklamní plochy 

pak udáváte 

potřebné 

parametry pro 

nastavení jejího 

vzhledu a 

umístění, tento 

příklad ukazuje 

novou Lištu 

odkazů. 

c) Je důležité 

zejména zvolit 

příslušnou 

stránku, na níž 

plocha bude 

zobrazena 



 

7. Přehled ploch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) V sekci Publisher, 

Moje reklamní 

plochy vidíte 

seznam všech 

ploch 

s informace.  

b) Pro aktivaci 

plochy je nutné 

přidat příslušný 

kód do Vaší 

stránky, k níž byla 

plocha vytvořena  

a) Lze dodatečně 

upravovat 

některé zejména 

vzhledové 

parametry plochy 

dle potřeby 

b) Mazat plochu lze 

jen tehdy, pokud 

na ní neběží 

žádná reklamní 

kampaň 



 

8. Kontrola ploch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

c) U každé plochy 

lze sledovat 

historii, které 

kampaně na ní 

probíhaly, kolik 

vydělaly a jak 

dlouho ještě 

budou případně 

běžet 

b) U každé plochy 

lze také vidět, 

které reklamní 

kampaně jsou na 

ní právě aktivní 

U plochy vidíte datum, kdy byla plocha 

naposledy aktivní. Je to datum, kdy na Vaší 

stránce někdo naposledy plochu viděl. 



 

9. Výdělky a vyplacení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Za každou reklamu koupenou na Vašich 

plochách získáváte 80% z ceny. Cena 

reklamy na Liště odkazů je určena 

automaticky dle ceníku systému mLink.  

U plochy typu Blok nebo Banner si však 

stanovujete cenu sami, opět získáte 80% 

z ceny. 

a) V sekci Můj účet 

lze vidět stav 

peněz, které 

čekají na 

vyplacení. 

Vyplaceny budou 

po skončení 

každé kampaně. 

b) Volbou Vybrat 

peníze můžete 

zažádat o 

vyplacení na 

bankovní účet, 

případně PayPal. 

Minimální částka 

je vždy uvedena 

na webu. Lze 

vystavit i fakturu. 

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


 

10. Závěrečné informace 

 

 

Při vkládání reklamní ploch do stránek 

postupujte dle tohoto návodu, dále se 

problémům s různými redakčními systémy 

věnujeme na našem foru forum.mlink.cz 

Dbejte na dodržování pravidel systému. 

Můžete využít i náš provizní systém, všechny 

informace k němu jsou na webu. 

V případě dotazů jsme Vám k dispozici 

info@mlink.cz nebo na online Podpoře   

http://forum.mlink.cz/
http://www.mlink.cz/terms.php
mailto:info@mlink.cz
mailto:info@mlink.cz

