Počasí na web
Proč zobrazovat počasí na vašich stránkách
1. Pravidelně aktualizované informace
Zobrazované informace o počasí jsou pravidelně aktualizovány. V případě informací o počasí pro
vybrané město ČR se aktuální teplota, vlhkost a vítr v dané lokalitě aktualizuje každou hodinu.
Díky tomu i vaše stránky získají status důvěryhodných stránek, kterým se někdo pravidelně věnuje
a je na nich možné nalézt aktuální informace.
2. Informace, které vašim návštěvníkům pomohou
Počasí nás ovlivňuje každý den a informace o něm jsou důležité a vyhledávané. Kvalitní předpověď
počasí je praktickým pomocníkem, který rozhodně vašim návštěvníkům udělá radost.
3. Nová klíčová slova na stránkách
Slovo počasí a s ním spojená slovní spojení patří na internetu mezi jedny z nejvyhledávanějších.
Denně je přes vyhledávače jako Google nebo Seznam vyhledávají tisíce lidí. Právě díky stránce
s údaji o počasí můžete získat nové návštěvníky přes vyhledávače.
4. Přizpůsobení obsahu webu počasí
Chcete zvýšit míru prokliku na vašich stránkách a zaujmout návštěvníky? Přizpůsobte je počasí.
V deštivých dnech na stránkách kulturních akcí nabízejte viditelněji ty, které se nekonají pod širým
nebem. Na stránkách obchodu informujte o aktuální teplotě venku se slovy: „Chcete si také měřit
teplotu venku? Prohlédněte si naši nabídku meteostanic“. Oslovujte vaše zákazníky přímo podle
toho, jaké se čeká počasí o víkendu: „Čekáme slunečné počasí s příjemnými teplotami, vyrazte
k nám na hory“. Hrajte si s obsahem vašich stránek.
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Počasí na web
Co vám můžeme nabídnout
Pomáháme webům s obsahem
Obsah webových stránek je tím nejdůležitějším a právě naše služby vám ho pomohou obohatit.
Připravili jsme pro vás několik služeb ve formátu XML, díky kterým získáte praktické informace.
Poskytujeme jen ty nejdůležitější informace, u kterých víme, že návštěvníky zajímají a pomohou
jim pochopit vývoj počasí. Neposkytneme vám tak informace o tlaku nebo rosném bodu, který
sleduje jen pár lidí a zbytečně by vaši stránku zatěžoval nepodstatnými informacemi. Se
zpracováním informací klientům rádi pomůžeme a poradíme.
Kvalitní předpovědi
Jsme česká firma a známe podmínky v naší zemi. Díky tomu dokážeme vydávat kvalitní
předpovědi, které jsou pravidelně kontrolovány.
Máme stovky spokojených klientů napříč všemi obory
Golfové kluby, lyžařské areály, zpravodajské portály, města a obce, turistická centra, zoologické
zahrady, televize, katalogy, cestovní kanceláře … jen málokterý obor dnes neovlivňuje počasí.

InMeteo, s.r.o. | Kotíkovská 75/1268, Plzeň 323 00

Počasí na web
Přehled poskytovaných služeb
XML – Počasí pro ČR MINI
89 Kč / měsíc
Díky těmto datům získáte přístup k souhrnným informacím o počasí v České republice a pro
jednotlivé kraje. Návštěvníkům z celého Česka tak můžete poskytnout údaje o počasí, které jsou
pro ně relevantní. Tento typ předpovědí využívají například menší internetové portály.
XML – Počasí pro ČR STANDARD
389 Kč / měsíc
Se službou získáte komplexní a souhrnnou předpověď pro celé Česko a jednotlivé kraje. Mezi
informacemi naleznete textové předpovědi připravené meteorologem, které popisují vývoj počasí
nad naším územím. Nechybí ani teplotní rekordy, časy východu a západu slunce či pranostiky.
Tento typ předpovědí využívají noviny a internetové portály.
XML – Počasí pro vybrané město ČR
9 Kč až 39 Kč / město / měsíc
Výhodou těchto dat je, že získáte přístup k podrobné předpovědi pro určitou lokalitu.
Návštěvníkům tak poskytnete vysoce cílené informace o počasí. Služba je vhodná pro stránky obcí,
lyžařských, rekreačních či sportovních středisek. V případě regionálních serverů si můžete snadno
objednat předpověď pro více měst a návštěvníkům nabídnout informace o počasí ve vašem
regionu.
XML – Počasí pro vybrané město zahraničí
24 Kč až 49 Kč / město / měsíc
Služba je vhodná pro stránky cestovních kanceláří či zájmových serverů. Předpověď pro destinace
můžete poskytovat i vašim klientům před odjezdem na dovolenou. Předpověď počasí je z toho
důvodu sestavena až na 13 dní.
XML – Balíček největších měst ČR
349 Kč / měsíc
Výhodný balíček s předpovědí pro 30 měst obsahově shodný se službou Počasí pro vybrané město
ČR.
XML – Balíček největších měst zahraničí
249 Kč / měsíc
Výhodný balíček s předpovědí pro 30 měst obsahově shodný se službou Počasí pro vybrané město
zahraničí s tím, že uveřejněná předpověď je na 7 dní.
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Počasí na web
Kdo jsme?
Jsme plzeňská firma, která sestavuje předpovědi počasí a informuje lidi o vývoji počasí.
Analyzujeme meteorologická data a s naším týmem programátorů vytváříme vizualizace těchto
dat, aby sloužily přesně vašim požadavkům. Využíváme k tomu řadu světových numerických
modelů.
Již několik let provozujeme portál In-počasí, na kterém informujeme širokou veřejnost o počasí.
Umožňujeme všem zapojit se do informování o počasí, ať už poloprofesionálními stanicemi nebo
zasíláním krátkých zpráv o počasí. Na českém internetu tak vytváříme jedinečnou službu, která
spojuje lidi a zlepšuje celkovou informovanost. Našimi odbornými články chceme vzdělávat a
zvyšovat povědomí o meteorologických dějí v atmosféře, které ovlivňují náš každodenní život. Díky
našim mobilním aplikacím jsme všem návštěvníkům vždy k dispozici.
Naše adresa
InMeteo, s.r.o.
Kotíkovská 1268/75
Plzeň 323 00
IČ: 29115710
DIČ: CZ29115710
Na internetu sídlíme na adrese www.inmeteo.cz
Kontakty na nás
E-mail:
info@inmeteo.cz (obecné dotazy)
obchod@inmeteo.cz (poptávky)
press@inmeteo.cz (pro novináře)
Telefon:
+420 377 530 002
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