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Jsi linkbuilder, SEO specialista, agentura či e-shopista, který chce nakoupit dofollow
zpětné odkazy nebo PR článek z Dudlu? Máme široce zaměřený blog, kde 100%
najdeš příležitost a místo pro prezentaci. Chceš vědět s kým můžeš spolupracovat,
přečti si o nás. Ale ještě než odskočíš k nám na web, hoď oko na tuhle prezentačku.

Kontaktní informace o Dudlu.cz

Kontaktní osoba: David Hons / Tomáš Zahálka

Kontaktní e-mail: marketing@gmail.com

Kontaktní telefon: 728 940 398 (DH) / 723 268 346 (TZ)

Firma / projekt: Dudlu.cz

Fakturační IČO: 074 09 133 (DH) / 059 75 328 (TZ)

Webová adresa: https://www.dudlu.cz/

https://www.dudlu.cz/
https://www.dudlu.cz/tipy-triky-a-napady/
https://www.dudlu.cz/co-je-dudlu/


Ať se u nás rychle zorientuješ:

Přehled obsahu PR článek Banner Zpětný odkaz

1.0. Přehled sekcí blogu - - -

1.1. Jak na počítač? 5 000 Kč 2 500 Kč 1 250 Kč

1.2. Jak na mobily? 5 000 Kč 2 500 Kč 1 250 Kč

1.3. Jak vybrat zboží? 5 000 Kč 2 500 Kč 1 250 Kč

1.4. Jak na zdravý životní styl? 5 000 Kč 2 500 Kč 1 250 Kč

1.5. Jak na vaření a gastronomii? 5 000 Kč 2 500 Kč 1 250 Kč

1.6. Jak na lásku, sex a trápení? 5 000 Kč 2 500 Kč 1 250 Kč

1.7. Jak na domácnost a kutilství? 5 000 Kč 2 500 Kč 1 250 Kč

1.8. Jak na chatu a zahradu? 5 000 Kč 2 500 Kč 1 250 Kč

1.9. Jak na auto a moto svět? 5 000 Kč 2 500 Kč 1 250 Kč

2.0. Jak na zvířátka a mazlíčky? 5 000 Kč 2 500 Kč 1 250 Kč

2.1. Jak se zabavit a kudy z nudy? 5 000 Kč 2 500 Kč 1 250 Kč

2.2. Jak na sebevzdělání? 5 000 Kč 2 500 Kč 1 250 Kč

2.3. Témata pro ženy 5 000 Kč 2 500 Kč 1 250 Kč

2.4. Tipy na výlety 5 000 Kč 2 500 Kč 1 250 Kč

2.5. Blog pro maminky a tatínky 10 000 Kč 5 000 Kč 2 500 Kč

Nejčastější dotazy (FAQ) - - -
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1.0. Přehled sekcí blogu

Blog je rozdělen na dvě části: První část věnovaná dětským a rodičovským tématům.

Zdroj: https://www.dudlu.cz/blog/

Druhá část je zaměřena na ostatní témata od počítačů, gastro, zahradničení, po sex a auta.

Zdroj: https://www.dudlu.cz/tipy-triky-a-napady/

V obou hlavních sekcí lze libovolně inzerovat placené články a vkládat zpětné odkazy, pokud
článek není označen u autora značkou (PR). Vyhrazujeme si právo spolupráci odmítnout, ale
pokud neplánuješ odkazovat na warez, viry, porno a politiku, tak jsme otevření asi všemu.
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1.1. Jak na počítač?

Sekce kde najdeš odpovědi nejen na IT, ale i na dotazy typu “Jak založit datovou schránku”
a lze zde umístit jakýkoliv článek spojený se světem počítačů. Od online marketingu viz
článek “Co je SEO”, po self-prezentaci služeb a produktů (hostingy, affiliate programy,
antiviry, kryptoměny, poskytovatelé internetu, e-shopy / prodejci IT hardwaru a softwaru).

Zdroj: https://www.dudlu.cz/jak-na-pocitac/

Ideální inzertní prostor pro:

● E-shopy s IT hardwarem a softwarem
● E-shopy s kancelářskou výbavou (nábytek, ergonomie)
● Poskytovatele internetového připojení, domén, hostingů
● Prodejce softwaru (antiviry, aplikace, online nástroje, apod.)
● Herní průmysl (prodejci her, vývojáři, streameři, recenzenti)
● Marketingové specialisty, agentury, influencery, IT magazíny

Cena:

● PR článek => Cena 5 000 Kč (bez DPH)
● Banner v článku => Cena 2 500 Kč (bez DPH)
● Nákup odkazu z článku => Cena 1 250 Kč (bez DPH)
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1.2. Jak na mobily?

Sekce zaměřená na dotazy typu “Co je soukromé číslo”, ale lze ji použít k propagaci
libovolné aktivity spojené se světem mobilů. Od zviditelnění aplikací typu “Co je Spotify” po
self-prezentaci služeb a produktů (prodej mobilů, obalů, krytů, mobilních gadgetů).

Zdroj: https://www.dudlu.cz/svet-mobilu/

Ideální inzertní prostor pro:

● E-shopy s nabídkou mobilů, distributor mobilů
● E-shopy s doplňky a příslušenstvím pro mobily
● Výrobci / distributoři mobilních aplikací a her
● Poskytovatelé signálu (O2, Vodafon apod.)

Cena:

● PR článek => Cena 5 000 Kč (bez DPH)
● Banner v článku => Cena 2 500 Kč (bez DPH)
● Nákup odkazu z článku => Cena 1 250 Kč (bez DPH)
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1.3. Jak vybrat zboží?

Asi neexistuje sortiment, který by si nezasloužil článek typu “Jak vybrat XY”, ostatně s
jednou zákaznicí jsme řešili pomocí 5 mailů i jak vybrat hopíka, takže lid potřebuje pomoc.
Pár témat typu “Jak vybrat tenisovou raketu” už máme, takže si tam můžeš hodit link /
banner, ale další stovky témat si ještě zaslouží sepsat a čekají právě na tebe.

Zdroj: https://www.dudlu.cz/co-vybrat/

Ideální inzertní prostor pro:

● E-shopy s jakýmkoliv legálním sortimentem
● Výrobci zboží od praček, párfémů, hraček po auta
● Distributoři zboží, mající podobné potřeby jako výrobci
● Poskytovatelé služeb, co třeba článek “Jak vybrat maséra”

Cena:

● PR článek => Cena 5 000 Kč (bez DPH)
● Banner v článku => Cena 2 500 Kč (bez DPH)
● Nákup odkazu z článku => Cena 1 250 Kč (bez DPH)
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1.4. Jak na zdravý životní styl?

Mysli na hesla Your Money Your Life (YMYL) + Expertise, Authoritativeness and
Trustworthiness (EAT) a budeme v pohodě. Takže články, kde pomocí 2 tabletek denně
vyléčíte rakovinu, omládnete o 30 let a zajistíte si erekci na lusknutí prstů u nás nemají své
místo. V této sekci se snažíme neutrálně edukovat články typu “Jak uvolnit zaražené větry”,
informovat o nejhledanějších lékařských problémech a jak se pokusit žít zdravěji.

Zdroj: https://www.dudlu.cz/pro-zdravi/

Ideální inzertní prostor pro:

● E-shopy s lékařským sortimentem
● Weby zaměřené na sport a zdravý životní styl
● Výrobci / prodejci superpotravin a doplňků stravy
● Pohybově zaměřené služby (horolezecké stěny, kroužky)
● Zdravotnické služby (dentální hygiena, maséři, rehabilitace)

Cena:

● PR článek => Cena 5 000 Kč (bez DPH)
● Banner v článku => Cena 2 500 Kč (bez DPH)
● Nákup odkazu z článku => Cena 1 250 Kč (bez DPH)
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1.5. Jak na vaření a gastronomii?

Gastronomie má široký rozsah témat od receptů, kuchařek, po vhodné nádobí a spotřebiče.
Prostor tu máme i pro pivaře, rumaře, vinaře a celkově pro všechen poživatelný sortiment.
Najdeš tu články typu “Jak péct bábovku?”, ale i “Jak namíchat Aperol?”, takže zapojit se
sem můžou i restaurace, autoři kuchařek a poskytovatelé služeb s kurzy na vaření.

Zdroj: https://www.dudlu.cz/food-blog/

Ideální inzertní prostor pro:

● E-shopy nabízející nádobí, digestoře, sporáky
● E-shopy prodávající potraviny, sladkosti, nápoje
● E-shopy, distributoři, autoři kuchařek a gastro knih
● Ze služeb restaurace, bary, gastronomické kurzy
● Specializované weby na vína, rumy, whiskey, piva
● Distributoři jídel z restaurací typu DámeJídlo

Cena:

● PR článek => Cena 5 000 Kč (bez DPH)
● Banner v článku => Cena 2 500 Kč (bez DPH)
● Nákup odkazu z článku => Cena 1 250 Kč (bez DPH)
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1.6. Jak na lásku, sex a trápení?

Vzpomínáte na Bravíčko a slavnou sekci Láska, sex a trápení? Kdo ne, tak to byla
dvojstránka, kde začínající puberťáci psali dotazy typu “Jsem panna a chci se zeptat, můžu
otěhotnět, když jsem spolkla sperma?”. To víte, nebyl internet a rodičů se ptát nebudete.
Nostalgicky jsme téma obnovili a dali tak příležitost článkům typu “Jak kouřit penis”, “Jak na
mokrý orgasmus” a dalším. Bez ohledu na sexuální orientaci, pokud nám tu nebudete cpát
dětské a zvířecí porno, můžeš se svobodně realizovat, edukovat a propagovat.

Zdroj: https://www.dudlu.cz/laska-sex-a-trapeni/

Ideální inzertní prostor pro:

● E-shopy s erotickým sortimentem
● Poskytovatelé legálních služeb (Nuru masáže, kluby)
● Cestovatelské blogy s články ala “sexuální turistika”
● E-shopy, distributoři, autoři knih se sexuální tématikou

Cena:

● PR článek => Cena 5 000 Kč (bez DPH)
● Banner v článku => Cena 2 500 Kč (bez DPH)
● Nákup odkazu z článku => Cena 1 250 Kč (bez DPH)
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1.7. Jak na domácnost a kutilství?

Chlap má být opravář a vrtat poličky, ženská musí umět vařit a uklízet? Ne, nemusí!
Stereotypy u nás neplatí a v této sekci chceme edukovat každého, kdo si chce svépomocí
doma poradit s jakýmkoliv problémem bez ohledu na genderové řazení z 20. století. Najdeš
tu tak články typu “Jak vyrobit čarodejnici”, ale i “Jak odstranit vteřinové lepidlo”.

Zdroj: https://www.dudlu.cz/rady-pro-kutily/

Ideální inzertní prostor pro:

● E-shopy s kutilskou nabídkou od vrtaček, po kladiva
● E-shopy s čistícími, uklízecími a sanitárními prostředky
● Galanterie, tvůrčí weby, e-shopy aneb postav si sám
● Služby typu stěhováci, stavebnictví, malíři, úklidové firmy
● Prodejci toalet se mohou linkovat z článku “Jak na ucpaný záchod”

Cena:

● PR článek => Cena 5 000 Kč (bez DPH)
● Banner v článku => Cena 2 500 Kč (bez DPH)
● Nákup odkazu z článku => Cena 1 250 Kč (bez DPH)
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1.8. Jak na chatu a zahradu?

Chataři, chalupáři a zahrádkáři máme tu sekci ala Rady Ptáka Loskutáka, kde najdeš jednak
články typu “Jak sázet cibuli”, “Jak pěstovat amarylis”, ale svůj prostor zde může najít
jakýkoliv podobně zaměřený web, e-shop se semínky a prodejci zahranický potřeb.

Zdroj: https://www.dudlu.cz/rady-zahradkarum/

Ideální inzertní prostor pro:

● E-shopy se zahradnickým náčiním, skleníky, ploty apod.
● Zahradnicky a chatařsky zaměřené magazíny, časopisy
● Dodavatele květin, prodejce květináčů a lokální květinářství
● Prodejce pastí a nástrah na škůdce, pesticidů na rostliny
● Propagace samosběrů, lokálních trhů, zahradnických výstav

Cena:

● PR článek => Cena 5 000 Kč (bez DPH)
● Banner v článku => Cena 2 500 Kč (bez DPH)
● Nákup odkazu z článku => Cena 1 250 Kč (bez DPH)
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1.9. Jak na auto a moto svět?

Motoristé, tuningáři, milovníci aut a prodejci oblečení pro motorky, ti všichni se mohou
realizovat v této sekci, kde najdeš i články typu “Jak namíchat poměr oleje a benzínu 1:40”.

Zdroj: https://www.dudlu.cz/auto-moto-svet/

Ideální inzertní prostor pro:

● E-shopy s tuningem na auta a oblečením pro motorkáře
● Služby typu testovací jízdy, autoškoly, půjčovny aut
● Servisy a lokální opravny dopravních prostředků
● Prodejci aut, motorek, skútrů a čtyřkolek
● Auto, moto magazíny, blogy, časopisy

Cena:

● PR článek => Cena 5 000 Kč (bez DPH)
● Banner v článku => Cena 2 500 Kč (bez DPH)
● Nákup odkazu z článku => Cena 1 250 Kč (bez DPH)
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2.0. Jak na zvířátka a mazlíčky?

Téměř každá rodina u nás má nějakého domácí mazlíčka. Od pejsků, koček, po rybičky a
africké šneky. Najdeš tu články typu “Jak poznat pohlaví u křečka”, takže prostor pro linky tu
má každý e-shop, co prodává jakékoliv zboží pro zvířátka. Na své si však mohou přijít i
různé útulky, veterináři, psí kadeřnictví a asi jediné co tu neprojde jsou ilegální množírny.

Zdroj: https://www.dudlu.cz/svet-zvirat/

Ideální inzertní prostor pro:

● E-shopy s krmením a výbavou pro zvířátka
● Služby typu psí kadeřnictví, veterináři, cvičáky
● Zážitkové aktivity typu jízda na koni, zoo, zvířecí farmy
● Zvířecí magazíny, blogy, časopisy a autoři knížek

Cena:

● PR článek => Cena 5 000 Kč (bez DPH)
● Banner v článku => Cena 2 500 Kč (bez DPH)
● Nákup odkazu z článku => Cena 1 250 Kč (bez DPH)
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2.1. Jak se zabavit a kudy z nudy?

Život je krátký, na to abychom měli čas se nudit. V téhle sekci najdeš tipy na zábavu jako
“Nikdy jsem: 100 otázek na zážitky, sporty a zábavu”, takže ideální prostor pro inzerci
zájmových kroužků, kurzů, teambuildingů, únikovek a zážitkových aktivit.

Zdroj: https://www.dudlu.cz/kudy-z-nudy/

Ideální inzertní prostor pro:

● E-shopy s adrenalinovou a sportovní výbavou
● Služby typu kroužky, kurzy, teambuildingy, únikovky
● Zážitkové portály, tipy na atrakce, lety balónem apod.

Cena:

● PR článek => Cena 5 000 Kč (bez DPH)
● Banner v článku => Cena 2 500 Kč (bez DPH)
● Nákup odkazu z článku => Cena 1 250 Kč (bez DPH)
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2.2. Jak na sebevzdělání?

Univerzální sekce kam odkládáme témata, jenž nám zatím nespadají do žádné jiné
kategorie. Najdeš tu články o ekonomice, psychologii, teologii, odpovědi na různé terminus
technicus dotazy, zkrátka všechno možné typu “Jak získat zbrojní průkaz”. Pokud si říkáte,
že váš produkt / služba se ani do jedné předchozí sekce nehodí, tak tady je ideální prostor.

Zdroj: https://www.dudlu.cz/online-uceni/

Ideální inzertní prostor pro:

● E-shopy s jakýmkoliv sortimentem co jinde nezapadne
● Služby s jakoukoliv tématikou, která si jinde nenašla místo

Cena:

● PR článek => Cena 5 000 Kč (bez DPH)
● Banner v článku => Cena 2 500 Kč (bez DPH)
● Nákup odkazu z článku => Cena 1 250 Kč (bez DPH)
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2.3. Témata pro ženy

Speciální sekce věnovaná nejen dívkám a dámám, ale i pánům, kterým neuškodí edukace.
Najdeš zde články typu “Druhy antikoncepce a jakou vybrat”, “Jak doplnit estrogen” a mnoho
dalších témat, které mohou využít například e-shopy s dámskou hygienou.

Zdroj: https://www.dudlu.cz/pro-zeny/

Ideální inzertní prostor pro:

● E-shopy s dámskou hygienou a kosmetikou
● Specializované magazíny se zaměřením pro ženy
● Služby typu lokální kadeřnictví, manikúra, pedikúra
● Genderové skupiny jako Holky z marketingu, EPB, Czechitas

Cena:

● PR článek => Cena 5 000 Kč (bez DPH)
● Banner v článku => Cena 2 500 Kč (bez DPH)
● Nákup odkazu z článku => Cena 1 250 Kč (bez DPH)
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2.4. Tipy na výlety

Rádi cestujete? My také! Členové Dudlu mají fajfku z krásných zemí jako je USA, Island,
Írán, Japonsko, Vietnam. Kuba, Mexico, Filipíny, Singapur a většiny západní evropy. Krásně
je i u nás, a tak tu máme články jako “Kam s dětmi na výlet Ostrava”, “Kam na výlet s dětmi
Moravskoslezský kraj” a mnoho dalších zaměřené na cestování s dětmi. Prostor je tu tak
nejen pro lokální tipy na hrady a zámky, ale i pro cestovní agentury a prodejce letenek.

Zdroj: https://www.dudlu.cz/tipy-na-vylety/

Ideální inzertní prostor pro:

● E-shopy s cestovatelskou výbavou
● Služby jako průvodci a cestovní agentury
● Prodejci letenek a cestovních pojištěních
● Lokální atrakce jako zámky, lázně, aquaparky

Cena:

● PR článek => Cena 5 000 Kč (bez DPH)
● Banner v článku => Cena 2 500 Kč (bez DPH)
● Nákup odkazu z článku => Cena 1 250 Kč (bez DPH)
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2.5. Blog pro maminky a tatínky

Poslední velká sekce jsou články o dětech, miminkách, těhotenství a porodech. Zde jsme
velmi konzervativní, protože články jako “Mléčné zuby: Kdy rostou a vypadávají”,
“Menstruace v těhotenství” a další slouží primárně jako podpora Dudlu.cz a linky / bannery v
nich povolíme pouze ve vzácných případech. Třeba pokud jste specializovaný výrobce
hraček, které nenabízíme, případně nabízíte služby a produkty pro děti, které nemáme v
nabídce. Z toho důvodu jsou veškeré ceny nastavené na dvojnásobek běžných cen.

Platí pro sekce: Témata o těhotenství, o miminkách, o dětech, o kojení a pro prvorodičky

Ideální inzertní prostor pro:

● E-shopy se speciální nabídkou hraček
● E-shopy se speciální nabídkou dětského zboží
● Služby a magazíny zaměřené pro děti a rodiče

Cena:

● PR článek => Cena 10 000 Kč (bez DPH)
● Banner v článku => Cena 5 000 Kč (bez DPH)
● Nákup odkazu z článku => Cena 2 500 Kč (bez DPH)
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A na závěr pár nejčastějších dotazů:

Q: Kolik můžu mít zakoupených PR článků na vašem blogu?

A: Tolik, kolik jich uznáte za vhodné, cena je vždy za jeden článek o minimální délce 1 NS.

Q: Kolik může mít PR článek bannerů a obrázků?

A: Kolik uznáte za vhodné, ale chceme znát autora grafiky. Pokud stahujete fotky z
fotobanky, chceme odkaz na zdroj, který tam umístíme a ručíte si za autorská práva.

Q: Upravujete ještě nějak články, optimalizujete je?

A: PR články dáme ke schválení, pokud budou za vás OK, nebudeme do nich sahat. Naše
vlastní články neustále upravujeme, editujeme podnadpisy, opravujeme formátování atd.

Q: Pod články je odkaz na vaše kategorie a widget s produkty, je to nutné?

A: Ano, je to náš standardizovaný formát výstupu a platí i pro PR články od inzerentů. Avšak
u PR článků se budeme snažit widgetem a odkazy nekonkurovat cílům inzerenta.

Q: Chtěl bych PR článek třeba Jak vybrat XY, ale vy už takový máte, co s tím?

A: Tak buď si tam můžeš koupit bannerovou plochu o velikosti 800 x 250 px (š x v), odkaz ke
kterému si můžeš dopsat 1-2 věty, případně ten článek můžeš napsat po svém a budou dva.

Q: Kolik max. může být z jednoho článku externích odkazů?

A: V rámci 1 NS berme 3 externí odkazy (nepočítám odkaz na fotobanku) jako nějakou
nosnou hodnotu. Samozřejmě pokud budeš chtít čtvrtý odkaz, tak to nebudeme hrotit, ale
nechceme aby jeden článek vypadal jak linkfarma z roku 2012, takže trochu s citem.

Q: Kam umístíte banner v článku, můžeme si sami určit místo?

A: No, většinou mezi jednotlivé odstavce textu, ale jako ano, můžeš si říct třeba mezi 3-4
odstavec, případně můžeme trochu formátování textu / odstavců upravit, je to o domluvě.

Q: Co když mi anchor text úplně nevyhovuje a chtěl bych trochu jiný tvar?

A: Pro zpětný odkaz si můžeš do textu přidat 1-2 věty, případně lze text trochu pozměnit, ale
zase abychom do zblbnutí nepřepisovali článek, až pak nebude čitelný — s rozumem.

Autor: Tomáš Zahálka & Dudlu.cz | Strana: 18

https://tomaszahalka.cz/
https://www.dudlu.cz/


Q: Co když máme zájem o spolupráci, ale nechce se nám platit?

A: Mimo peněz uznáváme další dvě věci. Barter a dobročinnost. Nejsnadněji se s námi
barteruje výměna zpětných odkazů, ale máš-li zajímavé produkty, třeba se taky dohodneme.
Dobročinnost, tak tam máme extra spolupráci pro dětské tábory a kroužky, ale samozřejmě
pokud nejste šmejdi a jedete poctivý nadačně charitativní program, rádi nezištně pomůžeme.

Q: Co když chceme koupit PR článek, ale neumíme psát?

A: I to se stává. Pokud budeš chtít, tak článek za extra příplatek 2 000 Kč sepíšeme.

Q: Můžu si do PR článku / odkazu dát Affiliate link?

A: Jasný, jako pokud affiliatuješ někoho jiného, tak proč ne. Ale jelikož jsme také součástí
affil sítě, tak by asi bylo divné, kdyby výsledný link vedl zas zpátka na nás, takže tak.

Q: Jak probíhá fakturace, jste plátci DPH?

A: My umíme cokoliv. Jsme jako chameleon, tedy ti asi neřeší DPH, ale umíme fakturovat
jako plátce, tak i jako neplátce. Záleží co se ti bude hodit do krámu, stačí si jen říct.

Q: Jak často přidáváte nové články a jak jsou staré?

A: Blog se rozjel v říjnu 2021 a za přibližně 10 měsíců jsme nasadili 1 000 článků. Denně teď
jedeme 2-3 články, ale nestíháme vše hned nasazovat, editovat a tunit, takže občas článek
vypadá jak stavba a je bez obrázků. Průběžně články ladíme a optimalizujeme.

Q: Chtěli bychom pro vás také psát, můžeme se zapojit?

A: Ano, máme program pro copíky, takže jestli ti podmínky budou vyhovovat, proč ne.

Q: Kolik lidí čte jednotlivé články, případně celý blog?

A: Je to různé, jsou články co v SERPu nechytnou a ty pak ještě optimalizujeme. Jiné jsou
čerstvé, první měsíce jedou bez trafficu a pak se sami vyrankují na přední pozice. Celkově
čte blog dle GA okolo 20 000 uživatelů měsíčně s meziročním růstem +180 %.

Q: Lze jeden článek umístit do více blogových sekcí?

A:  Ano, pokud to bude dávat smysl, tak jeden článek může být ve více sekcích.

Chceš-li začít, případně jsou-li nějaké další dotazy: napiš na marketing@dudlu.cz

Budeme se těšit na spolupráci, tým Dudlu.cz
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