
14.900 / 1 rok zobrazení

Staňte se součástí nejnavštěvovanějšího
katalogu personálních agentur na českém 
internetu.

Personální agentury.cz

(bez 21% DPH)



nové zakázky, klienty a kontakty na ně
životopisy uchazečů
účinnou prezentaci vaší agentury
okamžité zvýšení návštěvnosti u vašich stránek
dobře zacílené návštěvníky 

možnost publikovat odborné články a budovat prestiž vaší agentury
kvalitní tematické odkazy, jež vaše stránky posunou výše ve výsledku 
vyhledávání na Seznamu i Googlu
statistické vyhodnocení zobrazení zápisu a prokliků na vaše stránky

CO ZÍSKÁTE

Personální agentury.cz je jediný server orientující se čistě na personální agentury na českém trhu práce. 
Na jednom místě shromažďuje informace o personálních agenturách a umožňuje zaměstnavatelům
oslovit je s případnou poptávkou po zaměstnancích.

podle zaměření a dalších parametrů.

VE ZKRATCE
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kteří hledají personální agenturu jako partnera 
pro řešení personálních otázek
zaměstnanci personálních agentur
uchazeči o práci



hledající pracovníky. 

Vaši budoucí klienti vás mohou oslovit přímo. U každého placeného zápisu jsou 
zobrazeny všechny nejdůležitější údaje (adresa www stránek, stručný popis činnosti 
agentury, jméno odpovědné osoby a kontakt na ni, seznam poboček, atd.). 

Nebo mohou rozeslat poptávku všem registrovaným agenturám. Tyto hromadné 
poptávky budou chodit denně na vámi určený e-mail. Máte tak možnost kontaktovat 
klienta a nabídnout mu vaše služby. Denně zaregistrovaným agenturám zprostřed- 
kujeme několik poptávek.

těchto stránek je zaručena díky stabilním pozicím ve vyhledávačích a provázaností s 
dalšími stránkami, které se věnují personalistice (Easy-práce.cz, Životopisy.cz). 

Graf návštěvnosti a seznam několika klíčových frází, u nichž se umísťujeme na předních 
pozicích, naleznete níže.

Spravujeme největší databázi uchazečů v ČR - Životopisy.cz. Denně se tato databáze 
rozrůstá o stovky nových životopisů. Každý uživatel, jenž vloží své CV na Životopisy.cz, si 
může dle lokality vybrat, které agentuře zaregistrované na Personální agentury.cz jej 
zašle.

Jakmile tento krok učiní, jeho životopis vám zašleme na vámi stanovený e-mail. Každý 
uchazeč musí zároveň ve formuláři zaškrtnout souhlas ke zpracování údajů vaší 
agenturou. Data jsou tak získávána zcela dle platných právních norem a v souladu se 
zákonem. Stejně tak vám mohou uchazeči zaslat životopis přímo. Jednoduše mohou 
využít kontaktních údajů uvedených u vašeho placeného výpisu.

PRO ZÁPIS
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graf náv vnosti

pracovniagentury.cz pracovni-agentury.cz 

agenturyprace.cz   agentury-prace.cz personalni-agentury.cz
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rok 20

Průměrně na náš web denně zavítá
7  návštěvníků.

Návštěvnost udržuje dlouhodobě 
již po několik let.

doména

Když uživatelé hledají informace o mobilu, zadají do prohlížeče přímo webovou adresu www.mobil.cz. 
Stejně tak uživatelé hledající informace o personálních agenturách vloží do prohlížeče Personální 
agentury.cz (či Personální-agentury.cz, atd.). Právě proto vlastníme i všechny klíčové domény zabývající 
se problemati kou personálních agentur a můžeme tak zaručit stabilně vysokou návštěvnost:



Našimi dlouholetými klienty jsou i velké personální společnosti jako 

NAŠE

Pomocí odborných článků můžete budovat image a prestiž vaší personální agentury. 
Protože se portál Personální agentury.cz umísťuje na předních pozicích ve vyhledávači, 
i vaše články budou vyhledávače umísťovat na lepších pozicích, než kdybyste je 
publikovali na svých stránkách. Díky tomu se uživatelům po zadání určitého dotazu 
může zobrazit vámi napsaný článek, z článku se pak dostane k detailu vaší agentury a 
následně na vaše webové stránky.

Vyhledávače upřednostňují stránky, na které vede dostatečný počet kvalitních 
tematicky zaměřených odkazů. Do článků proto můžete vkládat i neomezený počet 
zpětných odkazů, jež budou mířit na vaše webové stránky. Tímto způsobem můžete 
vaše stránky posunout výše ve výsledku vyhledávání.

Publikace 

a mnohé 
další...
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14.900 

za 1 rok

zápis ve výše uvedené podobě

zasílání životopisů
možnost publikovat PR články
pro získání klientů a kvalitních odkazů
statistické vyhodnocení zobrazení zápisu
a prokliků na vaše stránky
kvalitní odkazy vedoucí na vaše stránky

ZÁPIS AGENTURY

1. Každá agentura je prezentována ve výpisu agentur na hlavní straně Personální agentury.cz a také ve výpisu dle lokality
a dalších parametrů.
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5.

6.

8.

9.

10.

1.2.

3.
4.

4.

7.

1. Logo vaší agentury
2.
3. Odkaz na vaše webové stránky
4. Elektronickou mapu, která uživatelům

zobrazí sídlo vaší
pobočky pomocí aplikace Mapy Google

5. Popis činnosti a historie agentury
(max. 1000 znaků)

6. Jméno kontaktní osoby
7. Rozsah služeb
8. Odkazy na jednotlivé pobočky

9. Reference
10. Kontaktní formulář pro okamžité

oslovení agentury
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Každá vámi zadaná pobočka se může zobrazovat ve výpisu 
agentur pro danou lokalitu. 

Vzhled zápisu pobočky vypadá jako plnohodnotný zápis, stejně 
tak jako příslušný detail pobočky. Není zde žádná změna oproti 
zápisu hlavního sídla. 

Navíc se bude vaše agentura zobrazovat i u výpisů v další lokalitě.

ZÁPIS POBO KY

1.000 

za 1 rok

na trhu práce od roku 2006. 

Provozujeme přední české pracovní portály 

nábor zaměstnanců. Uchazečům o práci 
pomáháme najít vhodné pracovní pozice.

Zápis pobočky:
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RB recruitment s.r.o.
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
IČ 27784037, DIČ CZ 27784037

tel:     
e-mail:    

web:       www.personalniagentury.cz

na trhu práce od roku 2006. 

Provozujeme přední české pracovní portály 

nábor zaměstnanců. Uchazečům o práci 
pomáháme najít vhodné pracovní pozice.
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RB recruitment s.r.o.
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
IČ 27784037, DIČ CZ 27784037

Denisa Kyprová - Junior Key Account Manager

tel:       +420 774 598 804
e-mail:       kyprova@personalniagentury.cz

web:       www.personalniagentury.cz


