Dobrý den,
nabízíme k prodeji atraktivní projekt Duchod.cz.
Jedná se téměř o unikátní a nezávislý projekt svého zaměření s cílením na stále se
zvětšující demograficky a příjmově zajímavou populaci. Zároveň se jedná o doménu, která
může být v rámci voleb, politických změn prudce atraktivní.
Projekt může být vhodný pro prodej zboží a služeb či reklamy cílové skupině lidí (firem např.
finanční instituce), kteří se ocitají v roli, na kterou nejsou zvyklí. Od poradenství, cestování,
zdraví, a řešení problému, které v důchodě a nebo před ním jsou. Vynechat nelze veliký
potenciál pro finanční služby všeho druhu až po možnou budoucí důchodovou reformu.
Zároveň se jedná o generickou doménu, která dává portálu již sama o sobě punc vysoké
důvěryhodnosti a nebo i velmi slušnou pozici pro vybudování výborné image projektu. S
touto doménou je vyzkoušené i velmi vysoká ochota novinářů citovat odborníky z
Důchod.cz.
Další pylíř příjmového modelu může být například mikroplatby za prohlížení dříve vložených
unikátních dotazů do Poradny. Individuální dotazy na odbornou redakci mohou být
zpoplatněny. Tento systém již implementován, ale nepoužit. Poradnu jsme provozovali pro
veřejnost zdarma, taková forma charity….
Projekt nikdy nebyl zatížen komercí, neměl a nepotřeboval příjmový model. Záměrně na
projektu Duchod.cz nebyla nikdy reklama třetí strany (vyjma AdSence), dale nebyl prodej
odkazů, bannerů, PR článků, sponzorů všeho možného atd. Pro budoucího kupce je toto
velmi cenná skutečnost, protože nemusí zohledňovat minulost projektu a vhodnost třeba k
jeho značce. Tato generická doména zaručuje skvělé výsledky u vyhledávačů a to i díky
svému stáří, unikátnímu obsahu a důveryhodnosti projektu.
V rámci prodeje je prodáván i obsah a práva k němu, obrázky, statistiky Google Analytics,
Google Search Console, a webové aplikace jako takové (WordPress) vč. grafiky, twitter účet,
včetně facebook stránky Duchod.cz.
Na portálu Duchod.cz naleznete:
● Unikátní články na aktuální témata psané odborníkem na danou problematiku
○ při koupi portálu, je možné navázat na spolupráci s tímto odborníkem
○ jedná se o cca 500 odborných článků z kategorií
● Poradna https://www.duchod.cz/duchodova-poradna/
○ obsahuje cca 2 200 dotazů a odpovědí odborníka na danou oblast
○ možnost rozvinout zajimavý business model od platby za články, reklamy,
sponzorství, …
● Důchodové kalkulačky https://www.duchod.cz/duchodova-kalkulacka/
○ 5 kalkulaček
○ možnost rozvinout zajimavý business model reklamy, sponzorství, …
● FaceBook a Twitter profil
○ poslední dobou zanedbán

Projekt i doména může být zajimavá i pro zprostředkovatele, kteří umějí otevírat dveře v
cílových korporacích jako jsou banky, penzijní fondy, nebo třeba na ministerstvu sociálních
věcí nebo u politických stran.
Některé základní metriky z Google Analytics za rok:
● Vše z přirozené neplacené návštěvnosti:
○ (není žádná placená návštěvnost a na SEO se poslední 2 roky nemakalo)
○ 200 tis až 300 tis unikátních návštěv
○ 500 tis až 1 milión zobrazení stránek
○ průměrná doba návštevy cca 2:10
● přímá návštevnost cca 15%
Důvod prodeje je focus na náš hlavní business a odprodej aktivit, které s ním nesouvisejí.
Je možné se bavit i o pronájmu projektu. Zároveň se nebráníme možnosti najít někoho, kdo
daný projekt bude spravovat a rozjede na něm příjmový model. Možno i fakturace s
výraznou odměnou dle výkonu příjmů.
Projekt, doménu vlastní a bude prodávat (fakturovat) české s.r.o.čko., plátce DPH.
Cena na vyžádání, je možné se bavit o platbě na splátky.
Vaše dotazy směřujte ideálně mailem na vojtas@onio.cz a nebo +420 727 883 684
S přáním pěkného dne,
Vojtech Schwangmaier
ONIO s.r.o.

