
Vážení klienti, 

naše CK AJV Příbram Vám právě nabízí službu zasílání nabídky zájezdů dle Vašich 
cílených požadavků. V níže uvedeném manuálu je popsán postup, jak se přihlásit a jak si 
jednoduše vyplnit formulář s kritérii pro Vaší  dovolenou. Nezapomeňte si také zadat po jakou 
dobu a v jakém intervalu chcete nabídku zasílat.

Pozor, než se začnete samostatně přihlašovat na svůj účet kam zadáváte parametry pro 
zasílání nabídek, je nutné provést vaši Registraci.

1)Registrace   
Základní údaje
E-mail *- vyplňte váš e-mail, na který vám bude nabídka zasílána
Jméno *…. Nutné vyplnit např. Jakub
Příjmení *.. Nutné vyplnit např. Veselý 
Pohlaví -- muž / žena……. je jednoduší pro komunikaci vyplnit, ale také nemusíte vyplňovat
Kontaktní údaje (Ulice /Město/PSČ/ Stát/ Telefon )… je jednoduší pro komunikaci vyplnit, 
ale také nemusíte vyplňovat
ODESLAT….odklikněte

 

   

Na základě vaší registrace vám přijde na váš e-mail potvrzení o vaší registraci 
s přihlašovacími údaji:

Dobrý den
na webu www.ajvpribram.cz bylo požádáno o vytvoření zákaznického účtu s touto e-mailovou 
adresou.
Vaše přihlašovací údaje jsou:

Email:   aaa @aaa.cz     automaticky váš e-mail

Heslo: o3b6hk   …….vygenerované heslo automatem

Přihlásit se můžete na http://www.ajvpribram.cz/customers/signin/vas@email.cz  
Děkujeme za Vaši přízeň a věříme, že budete s našimi službami spokojeni.

Tento mail byl zaslán za účelem registrace. Pokud to nebyla vaše registrace, prosím ignorujte jej.

http://www.ajvpribram.cz/customers/signin/vas@email.cz%20
http://www.ajvpribram.cz/
http://www.ajvpribram.cz/zakaznik/registrace


 

Klikněte na daný odkaz http://www.ajvpribram.cz/customers/signin/  vas@email.cz  
a vyplňte heslo, které vám přišlo e-mailem- doporučujeme jej  přepsat a ne kopírovat, 
při kopírování se občas stane, že se přihlášení nepovede. 
PŘIHLÁŠENÍ …….odklikněte

 

Na www stránkách naskočí:

 Zákazník byl přihlášen.

Účet zákazníka: … např. Jakub Veselý

Detail vašeho účtu najdete na profilu.

Seznam aktuálních nabídek

Náhled vašich aktivních zasílání nabídek. Kompletní výpis najdete na seznamu zasílání 
nabídek.
 
Žádné aktivní odesílané aktuální nabídky… naskočí v případě vašeho prvního přihlášení

 

• Zobrazit profil……zde si můžete a nemusíte upravit údaje, které jste zapsali při registraci
•   Nová aktuální nabídka  ……………...zde si můžete vytvořit novou poptávku
•   Seznam aktuálních nabídek  ……….zde vidíte vámi zadané poptávky
•   Odhlásit  ………………………………..zde se odhlašujete ze systému

 

Nová aktuální nabídka - odklikněte

Naskočí formulář, jehož pomocí budou chodit nabídky dle vašich požadavků.

http://www.ajvpribram.cz/customers/signin/vas@email.cz


Vyplnění jednotlivých bodů provádíte klikem na šipku na konci obdélníku mimo 
nastavení data odjezdu a data, od a od kdy chcete nabídku zasílat.

Na 1 formulář lze vyplnit pouze a jen 1 poptávka (např. na Řecko,Kos,T:1.-10.7., 
12dní,cena 10000-15000,-Kč, 3*hotel s polopenzí, letecká doprava z Prahy).

 Chcete-li jet např. do Bulharska, tak se musíte znova přihlásit a vyplnit další 
formulář.  
V tento moment vám budou chodit nabídky např. Na Řecko a druhý e-mail na 
Bulharsko. 
Čím více budete poptávku specifikovat, tím přesnější nabídka vám bude chodit.

Podmínka
Nastavte podmínky pro vyhledání požadovaného seznamu zájezdů.
Stát…Odkliknete si vámi vybraný stát-např. Řecko
Destinace…objeví ostrovy, pevnina, které máme v nabídce. Odkliknete si vámi vybraný 
ostrov-např. Kos  … nebo chcete-li více ostrovů můžete nechat zadání jen Řecko, pak vám 
budou chodit nabídky na ostrovy i pevninu společně.  
Termín od- do    kliknete na okénko od a do a objeví se vám kalendář, kde si pomocí šipek 
najedete na datum, kdybyste měli zájem o dovolenou – např. 1.7.-10.7.
Počet dní… najedete na počet dní, kdy chcete být na dovolené-např.10-12dní
Cena … najedete na maximální částku, za kterou si představujete koupit zájezd – např. 
10000-15000Kč. 
Pozor je myšlena cena za osobu/pobyt  není myšlena cena celkem za rodinu !!!

Strava… najedete si stravu, o kterou máte zájem – např. all inclusive
Doprava.. najedete si na dopravu, o kterou máte zájem – např. letecká
Letiště.. najedete si na letiště, ze kterého chcete letět – např. Praha
Odjezd… najedete si na odjezdové místo – vyplňujete  jen v případě autobusové dopravy
Kategorie hotelu… najedete si na kategorie hotelu –např. 3*



FirstMinute/Last Minute… najedete si na nabídku, kde můžete a nemusíte zakliknout 
nabídku na 1chvíli(First Minute) nebo na poslení chvíli(Last Minute) – nezatrhnete-li žádnou 
možnost, tak vám budou chodit všechny nabídky ať označené nějakou slevou či neoznačené. 
NAŠE DOPORUČENÍ JE  nevyplňovat, protože neslevové nabídky mohou být levnější než 
slevové.
Typ zájezdu… najedete si na typ zájezdu – např. pobytový
Typ ubytování….zvolíte si ubytování –např. hotel
Název ubytování… vyplňujeme v případě, že chcete posílat nabídku na určitý hotel
 
Nastavení odesílání
Vzhled - najedete si na formát, ve kterém chcete nabídku dostávat. Jelikož vám posíláme i 
obrázky, tak doporučuji – sloupec

Tato zasílaná nabídka je interaktivní, tzn. ve sloupcovém zobrazení najedete myší na obrázek 
a rozkliknutím se dostanete na konkrétní popis zájezdu

U řádkového zobrazení musíte najet myší na název hotelu a rozkliknutím se dostanete také na 
konkrétní popis zájezdu.   

Frekvence – zde si vyberete, jak často chcete od nás nabídku dostávat
Datum rozesílání od – do - kliknete na okénko od a do a objeví se vám kalendář, kde si 
pomocí šipek najedete na datum, od kdy do kdy chcete, aby vám nabídka chodila
 
Uložit… kliknete na uložit a vaše nabídka se uloží
 
Po uložení vám na stránce vyběhne vámi zvolená poptávka a další odkazy: 

Nová aktuální nabídka - klikem na tento odkaz lze zapsat novou poptávku

Upravit tuto aktuální nabídku – klikem na tento odkaz lze poptávku změnit, jestliže jste 
se rozhodli, pro jinou možnost

Smazat tuto aktuální nabídku - klikem na tento odkaz lze poptávku zrušit

Seznam aktuálních nabídek – zobrazí se vám poptávky, které jste si do systému zadali



 
•   Odhlásit  …zde se prosím odhlaste

Pokud si pak vyberete ze zasílané nabídky,  stačí již jen na otevřené nabídce pobytu  
kliknout na odkaz CENÍK A OBJEDNÁVKA …. Vyplnit kontaktní údaje a  odeslat 
k nám přes odkaz NEZÁVAZNĚ OBJEDNAT.  My se vám co nejdříve ozveme zpět a 
domluvíme další postup k uzavření cestovní smlouvy. Nebo nás můžete navštívit osobně 
v našich kancelářích.  

 
2)Přihlášení …   platí v případě, že jste se již zaregistrovali na našich stránkách

Pro přístup k vašemu účtu se nejdříve přihlašte.
Uživatelské jméno / Email …...zde vypište svůj e-mail
Heslo….. zde si napište heslo, které vám přišlo e-mailem- doporučuji přepsat a ne kopírovat
Přihlášení….odklikněte

 

3)Zaslání nového hesla ….v případě, že jste již u nás zaregistrováni a nepamatujete si 
přihlašovací heslo………..….Kliknete na tento odkaz na váš e-mail přijde heslo nové.
Kliknete na Přihlášení, vyplníte svůj e-mail a do kolonky heslo vložíte heslo nové, které vám 
přišlo na e-mail a přihlásíte se.

 


